
 
 

Orientações para pagamento do lance – Bens Móveis 

 

Sua cota já está contemplada por lance, para utilização de seu crédito e compra do 

bem siga as instruções abaixo: 

 

A) Contemplação por lance 

 

Se sua cota foi contemplada por lance, certifique-se de que o pagamento do lance 

ofertado e taxa de inclusão de gravame enviados no aviso de contemplação 

foram pagos até a data do vencimento. 

 

Caso você ainda não tenha efetuado o pagamento, e esteja dentro do prazo de 

vencimento emita agora mesmo o boleto disponível no site 

www.santander.com.br/consorcio, área logada no menu “2ª via de boleto”. 

 

Se a forma de pagamento do lance for embutido, não efetue o pagamento do 

boleto. Solicite à Central de Atendimento a revisão do valor, pois será gerado um 

novo boleto com o valor da diferença de lance a ser pago. Importante ressaltar 

que este processo não altera a data de vencimento do boleto, por isso solicite 

este procedimento o mais breve possível.  

 

A utilização do lance embutido está limitada a no máximo 30% do valor do 

crédito acrescido das taxas. 

 

B) Formas de pagamentos do lance – Bens Móveis 

 

O lance vencedor poderá ser pago: 

  

 Com recursos próprios; 

 Com lance embutido; ou 

 Com recursos próprios e lance embutido. 

 

C) Amortização do lance – Bens Móveis  

 

O lance poderá ser utilizado para: 

 

Amortizar as parcelas, na ordem inversa a contar da última parcela, reduzindo 

assim o prazo para quitação da cota. Para esta opção não é necessário comunicar 

a Administradora, pois este procedimento é automático. 

 

Diluição do valor proporcionalmente nas parcelas a vencer, diminuindo, assim, o 

valor das próximas parcelas e mantendo o mesmo prazo. Para esta opção será 

necessário comunicar a Administradora no máximo até 30 dias a contar da data 

da contemplação da cota. Basta enviar e-mail para consorcio@santander.com.br, 

informar grupo, cota e mandar sua mensagem com o título “diluição de lance ou 

se preferir, contate a Central de Atendimento Santander. 

 

 

 

 

 

http://www.santander.com.br/consorcio


 
 

Importante 

 

O não pagamento do boleto até a data do vencimento implicará no 

cancelamento automático de sua contemplação. 

A liberação da “carta de crédito” está condicionada à análise e aprovação do  

crédito. 

 

Se você precisa de Informações, quer fazer Solicitações ou Consultas sobre Consórcio, 

ligue Central de Atendimento Santander.  

 

 

 

Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. 

 


