Tabela de Tarifas
Código

Cadastro
01.01

Código
02.01*

Demais
Tarifas

Nome do
serviço

Confecção
de cadastro

Descrição do
serviço

Confecção de
cadastro para início
de relacionamento.

Nome do serviço
Substituição de
Garantia

02.02** Cessão de Direitos

02.03 2ª Via de CRV
02.04

Alteração de registro de contrato
(UF)

02.05 Registro de contrato

Fato Gerador

Periodicidade

Pessoa física
ou jurídica

Valor de até

Realização de pesquisa em serviços de proteção ao
crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao
início de relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósitos à vista ou de poupança ou
contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente.

Por evento

Descrição do serviço

Periodicidade

Pessoa física
ou jurídica

Valor

Por evento

Ambos

-

Ambos

Tarifa de confecção
de cadastro +
despesas de
registro do contrato

Substituição do bem original do contrato.

R$ 1.000,00 Pessoa Física
Ambos

Forma de
pagamento

À vista ou diluída
no financiamento

R$ 1.250,00Pessoa Jurídica

Cessão de direitos (transferência da dívida para um
novo financiado).

Por evento

Fornecimento de 2ª via de documento.

Por evento

Ambos

R$ 100,00

Despesa de registro de contrato (valores alteram-se
conforme Estado/UF).

Por evento

Ambos

-

Despesa de registro de contrato (valores alteram-se
conforme Estado/UF).

Por evento

Ambos

-

Forma de
pagamento

À vista

À vista ou diluída no
financiamento

- Os valores das tarifas cobradas pela BMW Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e BMW Leasing do Brasil S/A Arrendamento Mercantil para operações de
Financiamentos e Arrendamento Mercantil Financeiro estão em conformidade com a Resolução 3.919, CMN e foram definidos pela Instituição.
- Tabela de tarifas vigente a partir de Julho/2017. Válida por tempo indeterminado.
- 02.01*: Neste caso é cobrado somente o valor da despesa de registro de contrato (valores alteram-se conforme Estado/UF).
- 02.02**: Neste caso é cobrado o valor da tarifa de confecção de cadastro para o novo financiado somado às despesas com registro de contrato, variável de acordo com o
Estado/UF escolhido no contrato aditivo.
- Atendimento ao Cliente: 0800 019 9797 | relacionamento.sf@bmw.com.br
- Ouvidoria Corporativa: 0800 772 2369 | bmwfs.ouvidoria@bmw.com.br

