
GARANTIA REAL 

Débito automático: 

Lembre-se de deixar o valor disponível dolance 

na conta para evitar adescontemplação. 

Boleto: 
O boleto para pagamento do lance ficará disponívelno 

 
O prazo para pagamento do lance é de 3 dias úteis a 

partir da assembleia, evite a descontemplação. 

 

 

 

Fui contemplado e agora? 
Serviços 

 

Parabéns pela contemplação! Veja a seguir como utilizar a sua carta de crédito: 
 

1 - Pagamento do Lance (se contemplado por sorteio, vá para o item 2) 

▪ Consorciado com pagamento das parcelas mensais via: 
 

 

 
 

 
 

3 - Garantia 

▪ Para esta modalidade será necessário obrigatoriamente apresentar uma garantia. Dependendo do valor 

total de todas as suas cotas contempladas de Serviços, você poderá escolher qual garantia apresentar. 

Se a soma de todas as suas cotas contempladas for: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não quer apresentar um fiador ? 
Você também pode apresentar um bem para garantia. Para isso, siga o fluxo ao lado 

 
Seu processo tem procuração? 
Se sim, o outorgado* também deverá enviar uma selfie e o documento conforme orientado na etapa de envio da 
documentação. *Quem recebe o poder da procuração. 

 

7 - Pagamento do serviço 

Se estiver tudo certo com a documentação o pagamento será feito em até 2 dias úteis. 
 

 

Atenção: O endereço informado no Contrato de Alienação, DUT e Nota Fiscal apresentada deve ser o mesmo 

cadastrado no banco. Se estiver desatualizado: 

Cliente correntista: Acesse o Internet Banking > No menu lateral, clique na opção ‘’Utilidades’’ > Em Dados 

Cadastrais, selecione ‘’Endereços’’ > Clique na seta para baixo e selecione ‘’Alterar’’. 

Cliente não correntista: Compareça até uma agência mais próxima. 

Caso você tenha usado o lance embutido, o valor será subtraído da sua carta de crédito automaticamente. 

2 - Análise de Crédito 

▪ A análise é realizada automaticamente após a assembleia. Se aprovado, em até 48 horas você receberá 

por e-mail sua carta de crédito e poderá seguir para próxima etapa. 

SUPERIOR a R$20 mil 
apresente um carro ou moto 

Veículos com até 9 anos de uso 
Motos: até 5 anos de uso, mínimo 291 CC 

 

Realizar Vistoria 

 
Para agendar a vistoria, entre em contato 
com Central de Atendimento da DEKRA no 
número (11) 4418-7077, informe o código: 
353. Tenha em mãos as seguintes 
informações: CPF/CNPJ, GRUPO, COTA e 
CHASSI. 

Pagamento dastaxas 

- Não se preocupe, as taxas de Gravame, 
Registro de Contrato e de Vistoria, serão 
debitadas da sua conta corrente. Não tem 
conta corrente no Santander ou não tem 
saldo disponível ? utilizaremos a sua sobra 
de crédito ou cobraremos na sua próxima 
parcela. 

Envio da documentação 

-Envie a documentação abaixo para o e- 
mail: 
consorciodocumentos@santander.com.br em 
um único arquivo e em formato PDF, com 
tamanho máximo de 10MB. No assunto, 
informar <Grupo> e <Cota> - Pagamento 
Serviços. 
- Documentação: 

Pare o mouse - Cópia colorida do DUT 

sobre o ícone, 
para dicas 
importantes: 

- Nota(s) Fiscal(is) 
- Uma Foto colorida(selfie), segurando 

sua CNH ou RG/RNE (Você deverá segurar o 
documento ao lado do seu rosto) 
- Foto colorida do seu RG ou 

em continuar > Serviços > Fui contemplado e 
agora ? > Carta Fiança 

documento com foto 
- Contrato de Alienação totalmente 

preenchido, assinado e reconhecido 
firma por autenticidade 

- Cópia do Contrato de Prestação do 
Serviço (Se houver). 

   

A carta Fiança está disponível em 
Santander.com.br/consorciado > ao lado 
de Regulamento e Documentações clique 

Envio da documentação 

Após a aprovação do fiador: 

-Envie a documentação abaixo para o e-mail: 
consorciodocumentos@santander.com.br em 
um único arquivo e em formato PDF, com 
tamanho máximo de 10MB. No assunto, 
informar <Grupo> e <Cota> - Pagamento 

Serviço. 6 
- Documentação: 

Pare o mouse sobre o ícone, para dicas importantes: 

> Uma foto colorida (selfie), segurando sua 
CNH ou RG/RNE. Caso seja PJ, enviar a selfie do 
sócio que irá assinar a documentação; 

> Foto colorida do seu RG ou documento 
com foto; 

> Cópia do Contrato de Prestação do 
Serviço (Se houver); 

> Nota(s) Fiscal(is) 
 

> Carta Fiança: 
- Assinada 

 

- Reconhecida firma por 
semelhança 

5 

4 -Fiador Correntista: Titular da cota deve 
ligar na Central de Atendimento e informar 
os dados do fiador para análise; 
-Fiador Não correntista: O fiador deve 
comparecer a uma agência do Santander 
com o kit cadastral preenchido disponívelem 
Santander.com.br/consorciado > ao ladode 
Regulamento e Documentações clique em 
continuar > Ficha cadastral para que o 
gerente faça seu cadastro. Feito isto, o titular 
da cota deverá entrar em contato com a 
Central de Atendimento e informar os dados 
do fiador para análise. 

Apresente um Fiador 

Aprovação do Fiador 

INFERIOR a R$20 mil 
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