FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS

Ref: Solicitação de cessão de direitos do contrato nº _____________________________________
Arrendatário/Financiado: ________________________________________________________________
Venho na condição de arrendatário/financiado do contrato acima mencionado, solicitar Cessão de
Direitos contratuais para ___________________________________________, portador (a) do
CPF/CNPJ ___________________________.
Para análise de crédito para a cessão de direitos, é necessário que o novo financiado/arrendatário
envie os documentos relacionados a seguir:
PESSOA FÍSICA
- Ficha Cadastral preenchida e assinada (modelo anexo)
- Carteira de Identidade
- CPF
- Comprovante de residência
- Extrato (três últimos meses)
- Última declaração do imposto de renda (IRPF)
- Holerite (no caso de assalariado)
- Carteiras registradas em conselhos de classes, (no caso de Profissional Liberal), tais como
OAB, CREA, CRA, CRC, CRECI, CRE, CRM, etc.
- Informar o número do CNPJ da empresa (as) em nome (no caso de Empresário)
PESSOA JURIDICA
- Ficha Cadastral da empresa preenchida e assinada (modelo anexo).
- Ficha Cadastral dos sócios preenchida e assinada, e documentação descrita acima para
Pessoa Física.
- Contrato Social e últimas alterações contratuais.
- Cópia do cartão do CNPJ.
- Balanços e Balancetes recentes (caso a empresa tenha Lucro Presumido, enviar relação
de faturamento dos últimos 12 meses).
Os documentos devem ser encaminhados via email para: relacionamento.sf@bmw.com.br.
Observações:
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- O prazo para análise de crédito da cessão de direitos é de 5 (cinco) dias úteis.
- Em caso de aprovação do crédito, o respectivo Termo Aditivo será encaminhado após de 3 (três)
dias úteis.
- A troca de gravame do atual para o novo financiado ocorrerá em até 3 (três) dias úteis após o
recebimento de: cópia do comprovante de pagamento da taxa (tarifa de cadastro do novo
financiado + registro de contrato conforme Estado/UF escolhido), documento de inclusão de
gravame (com firma reconhecida), nota promissória, três vias do Termo Aditivo assinadas com
firma reconhecida do proponente cedente e proponente cessionário.
**Para que seja possível efetuar a troca de gravame é necessário que o documento do veículo
esteja atualizado.
____________________________________, _________________________
(Local)
(Data)
____________________________________________________________
(Assinatura)

