
CHECK LIST DOCUMENTOS ANÁLISE DE CRÉDITO 

Pessoa Física/Motorista de caminhão

Documentos pessoais (É obrigatório um dos documentos abaixo + a selfie)
Documento de identificação:
✔ RG
✔ Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – documento aberto
✔ Carteira das Forças Armadas (Minex, Miaer, Mimar)
✔ Carteira do Conselho dos Órgãos de Classe (OAB, CRC, CRM, CRECI, CRO, CRQ, Coren etc.)
✔ RNE (Registro Nacional do Estrangeiro)
Obs.: Para cotas de auto, será obrigatório o envio da CNH, ou a justificativa da ausência desse
documento no processo.

 Selfie: tire uma foto do seu rosto em um ambiente claro e iluminado. Evite uso de filtro,
editor de imagem e acessórios. O envio da selfie é obrigatório.

Caso o seu cadastro seja aprovado automaticamente, você deve enviar a selfie no processo de
faturamento.

Comprovante de endereço (É obrigatório um dos documentos abaixo)
✔ Conta de consumo (água, luz, gás, TV por assinatura ou telefone fixo). Deverá estar em

seu nome, ou no de um parente de primeiro grau (pai, mãe, cônjuge, irmão), desde que
resida no mesmo endereço do consorciado. O comprovante deverá ser do mês atual, ou
anterior à data da solicitação de análise.

✔ Fatura de cartão de crédito que tenha bandeira.
✔ Extrato atual do FGTS
✔ Boleto bancário do consórcio, desde que o cliente tenha pagado 6 (seis) ou mais parcelas.

Comprovantes de renda
Motorista de caminhão 

✔ CNH da categoria

✔ CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) dos caminhões que já possui,
se for o caso e

✔ Contrato de Prestação de Serviços ou Contrato de Agregação, caso possua e

✔ Declaração de Imposto de Renda Atual, com recibo de entrega, ou

✔ Recibos de Fretes dos últimos 6 (seis) meses, ou

✔ DUT do caminhão a ser adquirido, se usado

✔ Extratos bancários dos 6 (seis) últimos meses.

✔ Cartão da conta corrente (com a informação de agência e conta).

IMPORTANTE: Em caso de documentos incompletos, incorretos ou ilegíveis poderemos 
solicitar nova documentação. E em alguns casos, poderão ser solicitado junção de renda  ou 
um Devedor Solidário.

Caso seja solicitado um Devedor Solidário para prosseguir com a análise de cadastro, este também
deverá apresentar:

✔ A mesma documentação solicitada ao consorciado, de acordo com sua categoria profissional

✔ Comprovante de renda maior ou igual a 3 (três) vezes o valor da parcela.

✔ Não ter restrição nos órgão de proteção ao crédito.



Como enviar os documentos de 
análise de crédito pelo APP

Você pode nos encaminhar os documentos de análise de crédito através do APP ou pelo nosso Site na 
área de clientes:

1)       Assim que você digitar seu grupo/cota e senha, na tela inicial do APP/site, aparecerá a 

mensagem:

"Você foi contemplado! Toque aqui e confira quais são os próximos passos"

É só clicar no campo "Ver detalhes" e você poderá nos enviar os documentos conforme sua 

comprovação de renda:

2)      Ao selecionar, leia o texto explicativo e clique em “Ver opções” que o APP/Site irá disponibilizar 
todos os tipos de comprovação de renda: 



3)     Realize o upload de todos os documentos e clique em "continuar"
Exemplo: Assalariado Renda Fixa

4)     Se você tiver mais de uma cota do mesmo segmento e for utilizá-la no mesmo processo de 
faturamento, informe neste momento, quais as cotas que serão utilizadas:

Serão solicitados também dados do bem que você deseja comprar. Após responder, clique em 

“continuar” que seus documentos serão direcionados para triagem inicial. 

Se precisar de ajuda com o acesso ao APP/Site nos acione através do whatsapp 011 3003-3295.

Prazo:
Em até 1 dia útil, os documentos passarão por uma triagem inicial. Se estiver tudo ok, 

direcionaremos para nosso departamento de análise de crédito.

Essa análise não costuma levar mais que 2 dias úteis. Não se preocupe!

Você pode acompanhar o andamento da sua análise acessando o APP/Site.

Não é necessário nos acionar através de outros canais de comunicação ou comparecer a uma filial.

Conte sempre com a gente!


