ALTERAÇÃO DE UF DE LICENCIAMENTO – PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – TODOS OS PRODUTOS
NOME:
CONTRATO/GRUPO-COTADC:

CPF:

DN:

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:

Informamos que para alteração da UF (Unidade Federativa) de licenciamento, junto ao DETRAN local será necessário
apresentar carta do cliente contendo:

Número do Contrato;
Nome completo ou Razão Social;
Número do CPF ou CNPJ da(s) filial(is) correspondente(s);
Dados do Veículo;
UF de licenciamento atual e a que deseja alterar;
Informar o motivo da solicitação e que tem ciência da emissão de um novo CRV (Certificado de Registro do
Veiculo) após a alteração.

Abaixo, discriminamos a relação dos documentos necessários, que poderão ser encaminhados pelo fax 0800 770
1936 utilizando a opção “0” ou, ainda por e-mail: fax@vwfs.com.
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.
Quando tratar-se de contrato do produto LEASING, antes de nos encaminhar a carta de solicitação, deverá
verificar junto ao DETRAN local a necessidade do envio do CRV (Certificado de Registro do Veículo) original,
junto com a autorização.
Quando tratar-se de contrato do produto FINAME, o processo ficará condicionado à análise do BNDES, no
prazo é de até 30 a 60 dias. Somente após a aprovação do BNDES será efetuado a alteração junto ao DETRAN.

PF PJ DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
X

X

Cópia simples do Comprovante de Endereço - Atualizado

X

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

X

Cópia simples do Cartão do CNPJ
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