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2ª ETAPA - DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO 
 

 Nota Fiscal  
A Nota fiscal de compra deverá estar nominal ao cliente e  
os bens alienados à Luiza Administradora de Consórcios 
Ltda.  

 Carta de pagamento de crédito de eletro 

Carta informando os dados bancários da empresa que o 
cliente está adquirindo o produto, caso o faturamento não 
seja o Magalu, e valor a ser pago ao fornecedor - fornecida 
pelas lojas Magalu ou Representações autorizadas. 

 Contrato de alienação manual, caso o 
faturamento não seja nas lojas físicas do 
Magalu. 

Contrato devidamente preenchido e assinado na 2ª página 
das assinaturas do consorciado, coobrigado, fiador e 
cônjuge do fiador, caso tenha (emitido pelas lojas Magalu 
ou Representações autorizadas). 

 
Nota: Somente será dada sequência no pagamento do crédito caso a 1ª e 2ª Etapa esteja aprovada. A 
Administradora poderá solicitar outros documentos que julgue necessários, além dos mencionados nesta 
relação de documentos. 
 

 
 

Informações complementares sobre pagamento de crédito 
 

 Se o crédito utilizado pelo cliente for de valor menor que o crédito a diferença deverá ser 
descontada em parcelas, quitando as últimas do plano. 

 Em caso de quitação da cota, o pagamento do crédito poderá ser efetuado após a compensação 
e comprovação do pagamento do lance ou quitação da cota desde que tenha sido enviada toda 
documentação e a mesma esteja aprovada. 

 Faturamento nas lojas físicas do Magalu: deverá ser encaminhado o contrato de alienação 
gerado automaticamente no cadastro on-line e assinado pelo cliente. 

 Caso tenha sido apresentado coobrigado, fiador e cônjuge do fiador os mesmos deverão assinar 
o contrato de alienação juntamente com o cliente. 

 A Administradora poderá solicitar outros documentos que julgue necessários além dos 
mencionados nesta relação de documentos. 


