
Formalização do Pagamento em Espécie 

 

O pagamento do crédito em espécie, é permitido para o consorciado contemplado que tenha liquidado o 
seu saldo devedor e transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data da assembleia que 
contemplou. 

Para solicitar o pagamento, basta enviar este formulário preenchido e assinado para o e-mail: 
consorciodocumentos@santander.com.br 

 Caso sua cota não esteja quitada, utilize o simulador na página 2 para conferir o valor aproximado 
que você irá receber. 

 

Local e Data: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________ 
Assinatura do consorciado -  

Reconhecer firma por autenticidade * 

* Para clientes correntistas: O reconhecimento de firma poderá ser dispensado, caso seu cadastro no Banco esteja devidamente atualizado. 

 

-

Solicitação de Pagamento da Carta de Crédito 

em Espécie  

Formulário  

CPF/CNPJ

Nome/ Razão Social  

Cota Grupo 

E-mail

Nº do Banco: Agência: Corrente Poupança Nome do Banco:

Identificação do consorciado 

Calcular  

Valor carta 
de crédito

Valor saldo 
devedor

Valor Lance Embutido 
Se utilizado

Valor aproximado 
a receber

SIMULADOR 
Utilize apenas números inteiros

Atenção: O pagamento em espécie não é indicado caso o resultado 
seja negativo.
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2. Em seguida, procure o tema 
‘’Informações da cota’’ para 

saber o valor do saldo devedor; 

1. No tema ‘’Pagamentos 
realizados’’, procure a linha 
‘’Recebimento Lance 
Embutido’’, caso tenha sido 
utilizado. 

2. Clique em  ‘’Consultar’’ 3. No final da página, clique 
em ‘’Extrato Completo’’ 

1. Para saber o valor da carta de crédito, 
procure a linha que possui a informação Valor 

do pagamento na contemplação; 

1. Clique em ‘’Detalhes’’, da 
cota escolhida 

 Para acessar o seu extrato, entre no Portal do Consorciado e: 

Carta de Crédito e Saldo devedor: 

Valor Lance Embutido 
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