
                                                                                          
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO - VEÍCULOS 
 

 
Rua do Comércio, 1924 – Centro – Franca SP CEP 14.400-660. 

Tel.: 11-3185-7300/ 0800-340 1214 
Página 1 de 1 

 

 
DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO 

 
PREZADO CLIENTE: Você está recebendo anexo: 

 Contrato de alienação; 
 Carta para pagamento de crédito. 

 

Documentos a serem apresentados: 
 

 Cópia do recibo do veículo de compra e venda 
(CRV), caso o veículo seja seminovo. 

Recibo (CRV) preenchido, assinado e reconhecida firma por 
verdadeiro da assinatura do vendedor e consorciado. 

 Contrato de alienação  

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

 Carta de pagamento 
Carta constando dados bancários, assinado e reconhecido firma 
por verdadeiro do consorciado e vendedor do veículo, emitida 
pelas lojas Magalu ou Representações autorizadas. 

 
 

Informações complementares sobre pagamento de crédito 
 

 A documentação para pagamento do crédito deverá ser enviada para o e-mail 
pagamentodecredito@consorcioluiza.com.br  e posteriormente encaminhado o Contrato de Alienação através dos 
Correios no endereço: 
Consórcio Luiza - Área de Crédito  
Rua do Comércio, 1924 – Centro Franca/SP – CEP:14400-660. 
Obs.: Lojas e Gestores de Negócios além de enviar o e-mail para docpagamento@consorcioluiza.com.br deverão 
também concluir a fase no Cadastro Online após a digitalização dos documentos. 

 Existem algumas situações que será obrigatória a cópia do documento do veículo (CRLV) alienado à Luiza 
Administradora de Consórcios Ltda. para pagamento de crédito, conforme abaixo: 

 Veículo a ser alienado ter sido adquirido anteriormente por leasing; 
 Caso as assinaturas do recibo de compra/venda do veículo (CRV) sejam através de procuração particular 

OU públicas com mais de 30 dias de emissão.  
 Caso tenha algum erro de preenchimento ou rasura também pode ser solicitado por garantia, pois pode 

ser impedida a transferência junto ao Detran. 
 Em caso de quitação da cota, o pagamento do crédito para aquisição de um bem 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 de fiador os mesmos deverão assinar e reconhecer firma 
da assinatura por verdadeiro no contrato de alienação juntamente com o consorciado. 

 Na hipótese do consorciado optar pela utilização de parte do crédito para pagamento de despesas com transferência 
ou seguro do bem ora adquirido, compromete-se o consorciado em comprovar as despesas no prazo de 30 dias após 
alienação do bem no gravame. Findo este prazo sem que haja a comprovação, a Administradora está autorizada a 
lançar o valor como antecipação de parcelas conforme prevê a legislação vigente. Informamos também que para o 
pagamento da despesa será exigida também a cópia do documento do veículo alienado ao consórcio (CRLV) para 
pagamento de crédito. 

 Nos casos que for apresentada Procuração Pública informamos que se a mesma foi emitida há mais de 90 dias, será 
necessária apresentação da cópia autenticada da Certidão de Procuração. Caso seja Procuração Particular 
informamos que se a mesma foi emitida há mais de 180 dias deverá ser apresentada uma nova procuração.  

 Documentação apresentada até 11 horas do dia, crédito será depositado no próximo dia útil. 
 Documentação apresentada após 11 horas do dia, crédito será depositado em 48 horas úteis. 

 


