SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA (FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO)
Ref: Substituição de Garantia do Contrato nº __________ Bem Atual: _________________________
Arrendatário/Financiado: _____________________________________________________________
Venho, na condição de arrendatário/financiado, solicitar a substituição do bem garantidor do contrato
acima mencionado, conforme segue:
Endereço atual do proprietário
Endereço:
Cep:
Bairro:
Telefone ( )

Cidade:
E-mail

Estado:

Para Análise de Substituição de Garantia é necessário que o arrendatário/financiado envie
os seguintes documentos: Cópia da CNH; Cópia do documento do bem a ser substituído; Cópia do
documento do novo bem ou os dados, caso este seja um Okm.
Dados do novo veículo:
Marca /modelo:
Ano / Modelo:
Cor:
Chassi:
Placa:
Trata-se de 0 Km: (
Aquisição do Veículo: através de Revenda: (
) através de Pessoa Física: (
)
Nome Fornecedor do Bem:
Em caso de Revenda Autorizada BMW:
Tel:
Vendedor Responsável:



)

Email:

Os documentos devem ser encaminhados para o endereço eletrônico: relacionamento.sf@bmw.com.br.
Em caso de aprovação das solicitações acima, será necessário a realização de vistoria do novo bem, conforme
segue descrito abaixo:

Responsável pela vistoria:
Endereço:
CEP:
Bairro:
Telefone: ( ) -

Cidade:
E-mail:

Estado:

Observações:

BMW Group Serviços
Financeiros

BMW Financeira S.A Crédito,
Financiamento e Investimento
BMW Leasing do Brasil S/A
Arrendamento Mercantil

Rua Dr. Chucri Zaidan, 1.240
22º andar - Ed. Golden Tower
Morumbi Corporate
São Paulo-SP
CEP 04711-130
Telefone
+55 11 5186-0400

- O prazo para análise de substituição de garantia é de 5 (cinco) dias úteis.
- Em caso de aprovação da substituição e laudo de vistoria do veículo, será encaminhado o Termo Aditivo ao
contrato em até 3 (três) dias úteis caso não seja necessário realização de vistoria do bem. Caso haja vistoria, o
prazo de 3 dias úteis é contado a partir do recebimento do laudo técnico da vistoria realizada.
- A inclusão de gravame para o novo veículo financiado ocorrerá 3 (três) dias úteis após o recebimento de: cópia de
comprovante de pagamento da taxa (registro de contrato conforme Estado/UF escolhido); documento de inclusão
de gravame com firma reconhecida; três vias do Termo Aditivo assinadas com firma reconhecida; nota fiscal de
novo bem (se 0 km).
- A desalienação do bem objeto desta substituição de garantia ocorrerá de acordo com os prazos a seguir:
- CDC 3 (três) dias úteis após o recebimento do documento atualizado do novo bem com alienação à BMW
Financeira S/A;
- LEASING 10 (dez) dias úteis após o recebimento de: documento atualizado do novo veículo; carta de opção de
compra preenchida, assinada e com firma reconhecida e CRV em branco do veículo e recebimento do documento
atualizado do novo bem com alienação à BMW Financeira S/A

Ouvidoria
0800 7722369
Internet:
www.bmwfs.com.br

_______________________________, _________________________
(Local)
(Data)

____________________________________________________________
(Assinatura)

