
 

CONHEÇA AS CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO DE SEU VEÍCUL O 
 
PAGAMENTO 

As parcelas do financiamento contratado são mensais, sucessivas e devem ser pagas até a data 
de vencimento, para evitar a cobrança de multa, juros e encargos pelo atraso. O pagamento deve 
ser feito observando-se sempre a ordem cronológica dos vencimentos. Na hipótese de pagamento 
de uma ou mais parcelas em ordem diversa, será considerada como paga a parcela com data de 
vencimento mais antiga, que não esteja quitada. 
 
TRIBUTOS, TARIFAS E RESSARCIMENTOS 

Todos os tributos relativos ao veículo e ao financiamento contratado, inclusive eventuais alterações 
de alíquotas, são de responsabilidade do financiado, e os valores serão cobrados juntamente com 
as parcelas.  

Todas as tarifas pertinentes aos serviços prestados, relativos ao financiamento do veículo, estão 
indicadas na Tabela de Tarifas afixada nas agências do Santander. 

Sempre que houver avaliação da garantia do financiamento, incluindo as hipóteses de substituição 
e de reforço da garantia será o necessário formalizar um aditamento e, nesses casos, será cobrada 
a tarifa de aditamento pelo valor informado na tabela de Tarifas do Santander à época da 
avaliação, substituição, ou reforço de garantia. 

Os valores dos pagamentos e/ou ressarcimentos de serviços de terceiros relativos ao 
financiamento, tais como repasse de processamento e liquidação das parcelas, ressarcimento de 
despesas com gravame e registro, são repassados ao financiado. Os valores dessas despesas são 
informados previamente à contratação do financiamento.  
 
GARANTIA 

O financiado deve, em até 15 dias úteis após a emissão da Cédula de Crédito Bancário – CDC, 
transferir o Certificado de Registro do Veículo (CRV) junto ao Detran de seu Estado, indicando a 
propriedade fiduciária em favor do Santander. 

Atenção:  A regularização da documentação, conforme acima exposto, é de responsabilidade do 
financiado e deve ser cumprido dentro do prazo estipulado, sob pena do Santander solicitar o 
vencimento antecipado do financiamento, por irregularidade ou ausência de constituição da 
garantia.  

É possível solicitar a substituição do veículo garantidor da operação de financiamento, mas tal 
solicitação está sujeita a análise e aprovação pelo Santander, além de cobrança de Tarifa de 
Aditamento pelo valor informado na Tabela de Tarifas, afixadas nas agências Santander. 

O Santander poderá solicitar o reforço ou substituição da garantia, se necessário, em virtude do 
aumento no valor da dívida ou dos encargos.  

O financiado terá 10 (dez) dias úteis, contados a partir da quitação do financiamento, para solicitar 
junto ao Detran de seu Estado, por meio da Superlinha, a liberação da propriedade fiduciária do 
veículo ao Santander*. 
 
AJUSTE DE PRAZO 

Para solicitar a alteração do vencimento das parcelas de seu financiamento para uma outra data 
que lhe seja mais conveniente é necessário que esta solicitação seja avaliada pelo Santander. 
Havendo aprovação, o ajuste de prazo será providenciado e os encargos incidentes da data da 
solicitação até a data do respectivo ajuste serão calculados e cobrados nas parcelas seguintes. 
 
 
 
 



 

LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA 

O financiado pode solicitar a liquidação antecipada parcial ou total de seu financiamento. Neste 
caso, deverá solicitar o cálculo do valor presente para quitação do financiamento a um dos canais 
de atendimento do Santander. 
 
ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA 

Atenção : O atraso no pagamento das parcelas nos respectivos vencimentos caracteriza 
inadimplência e, neste caso, além dos valores devidos serão cobrados os juros remuneratórios; os 
juros de mora, a razão de 12% a.a., calculados sobre o valor devido já acrescido dos juros 
remuneratórios e a multa de 2% sobre o valor devido e os acréscimos anteriores.  
 
CESSÃO DE DIREITOS 

Conforme estabelecido na contratação do seu financiamento, o Santander, na condição de credor, 
pode ceder, caucionar ou transferir os direitos de crédito que possui.  

O financiado também poderá ceder ou endossar as suas obrigações ou direitos decorrentes do 
financiamento, mas neste caso é necessário que obtenha autorização expressa do Santander, uma 
vez que a cessão implica em alteração nas condições da concessão do financiamento, podendo 
estar sujeita à cobrança de tarifa.  
 
COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 

Caso o Santander tenha que mover ação judicial para receber valores relativos ao financiamento, 
todas as despesas processuais e os honorários advocatícios que forem arbitrados judicialmente 
serão de responsabilidade do financiado. Também serão cobradas as despesas com notificações 
ou procedimentos extrajudiciais que o Santander tenha que adotar para receber os seus créditos.  
 
INFORMAÇÕES DE CRÉDITO E REFERÊNCIAS 

Para concessão do financiamento o Santander consulta as fontes de referência indicadas e as 
informações em nome do financiado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do 
Brasil, bem como em cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito (Serasa e SCPC). 

Caso ocorra atraso nos pagamentos ou inadimplência no financiamento esta informação será 
comunicada ao Serasa, ao SCPC ou a qualquer outro órgão de proteção ao crédito, na forma da 
legislação vigente. 
 
ATENDIMENTO 

Recomendamos consultar sempre a Superlinha, pelos telefones 4004-3535, nas capitais e regiões 
metropolitanas, ou 0800-702-3535, nas demais localidades, em caso de dúvidas ou para maiores 
informações sobre o financiamento de seu veículo. Caso seja cliente Santander, consulte também 
o seu gerente. 
 
* Para verificar a situação cadastral do veículo, consulte o site público www.denatran.gov.br. Na página principal, siga o 
caminho SERVIÇOS ON LINE > Renavam > Código Renavam – informe o número do Renavam e a placa do veículo. 
 
 
Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - 
Ouvidoria 0800-726-0322. 


