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2ª ETAPA - DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO 

 Nota Fiscal ou Recibo identificado do 
profissional autônomo legalizado (RPA) 

A Nota fiscal deverá estar nominal ao cliente. Caso seja o (RPA) 
deverá apresentar juntamente com cópia do certificado de 
registro expedido pela Prefeitura ou carnê de recolhimento de 
prestação de serviços (GPS). 

 Contrato de Alienação Fiduciária em 
Garantia e Pacto Adjeto Fiança e/ou 
Instrumento Particular de Confissão de 
Dívida. 

Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia e Pacto Adjeto 
Fiança ou Instrumento devidamente assinado e reconhecido 
firma por verdadeiro das assinaturas do consorciado, 
coobrigado, fiador e cônjuge do fiador, caso tenha (enviado 
pela Administradora). 

 Cópia do CRLV do bem em garantia 
apresentado na cota. 

 

Lembrando que o documento deverá estar em nome do 
cliente constando Alienação Fiduciária a Luiza Administradora 
de Consórcios LTDA. 

 
 
Nota: Somente será dada sequência no pagamento do crédito, caso a 1ª 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. 

 Caso tenha sido apresentado coobrigado, fiador e cônjuge do fiador os mesmos deverão assinar e 
reconhecer firma por verdadeiro/autenticidade no Instrumento Particular de Confissão de Dívida. A 
Administradora poderá solicitar outros documentos que julgue necessário além dos mencionados nesta 
relação de documentos.  
 

 
Serviços que poderão ser oferecidos para os clientes: 
 

 Saúde: cirurgia plástica, tratamento odontológico, próteses; 
 Pacotes turísticos; 
 Festa de casamento, festa de formatura; 
 Educação: cursos de graduação, pós-graduação, mestrado; 
 Material de construção; 
 Outros: perfuração de poços artesianos, blindagem de veículos, instalação de serviços de segurança, 

telefonia e rede de informática. 
 


