CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES PESSOA FÍSICA E JURÍDICA - CDC
NOME:
CONTRATO:

CPF:

DN:

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:

Informamos que para ceder e transferir a terceiros os direitos e as obrigações do contrato, será necessária a análise
da financeira de acordo com as condições do processo.
Abaixo, discriminamos a relação dos documentos necessários para análise e aprovação do processo que deverão ser
entregues em qualquer concessionária Volkswagen, para cadastramento da proposta no sistema; com exceção da
regional São Paulo, onde a documentação deverá ser entregue à Rua Volkswagen, 291- Pq. Jabaquara (atendimento
pessoal das 09hs às 16hs, Segunda a Sexta-Feira).
Informamos ainda que, se necessário, novos documentos poderão ser solicitados no decorrer da análise.
O prazo para conclusão é de até 05 (cinco) dias úteis, após a recepção dos documentos no departamento
responsável.
Para iniciar a análise do processo é imprescindível estar em dia com os pagamentos das parcelas.
Não podemos efetivar uma cessão de direitos quando o contrato, na sua data início, tiver a alíquota de IOF menor que
a praticada no momento da transferência, a depender do Cedente/Cessionário.
Quando o cessionário tratar-se de pessoa física para o produto CDC, não será cobrado a tarifa do processo.

PF

PJ

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (Cessionário/Comprador)

X

X

Cópia simples de Comprovante de Identidade (RG) - comprador e sócios

X

X

Cópia simples de Inscrição na Receita Federal (CPF) - comprador e sócios

X

X

Cópia simples do Comprovante de Endereço Residencial atualizado

X

X

Cópia simples do Comprovante de Rendimentos atualizado - autônomo e sócios apresentar declaração
original, com firma reconhecida da assinatura do contador

X

Cópia simples do Contrato Social e última alteração, se houver, ou ATA de Assembléia e Estatutos
atualizados

X

Cópia simples dos 02 (dois) últimos Balanços (com as DRES)

X

Cópia simples da Declaração do Imposto de Renda, com recibo de entrega

X

Relação de Faturamento original dos últimos 12 (doze) meses, com firma reconhecida da assinatura do
contador

X

Cópia autenticada do CRV (Certificado de Registro do Veículo) frente e verso - devidamente preenchido,
assinado e reconhecido firma da assinatura do comprador

X
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X

X

Cópia autenticada de procuração lavrada em cartório para assinar, quando for sócio responsável, ou
procurador do cliente

X

Cópia simples do comprovante de pagamento da tarifa

PF

PJ

FORMULÁRIOS NECESSÁRIOS (Disponíveis no Concessionário e Balcão de Atendimento)

X

X

Ficha Cadastral - original, preenchida e assinada

X

X

Termo de Cessão de Direitos e Obrigações - original, 01(uma) via, prenchido e assinado pelo cedente e
cessionário/comprador (atentar-se a rúbrica do cessionário/comprador na frente do Termo)

X

X

Carta original solicitando o cancelamento do SPF (Seguro de Proteção Financeira), com firma
reconhecida da assinatura do cedente/cliente - quando houver
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