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crédito concedido com base neste contrato, o valor presente dos pagamentos realizados 
antecipadamente pelo CLIENTE será calculado observando-se os seguintes critérios:

2.3.1.1. Se o contrato estiver com prazo a decorrer de até doze meses, o valor presente será 
obtido com a utilização da taxa de juros pactuada no quadro ESPECIFICAÇÕES DO CRÉDITO.

2.3.1.2. Se o contrato estiver com prazo a decorrer superior a 12 (doze) meses, o valor presente 
será obtido:
A)com a utilização de taxa equivalente à soma do spread na data da contratação original com a 
taxa Selic apurada na data do pedido de amortização ou de liquidação antecipada;
b)com a utilização da taxa de juros pactuada no quadro ESPECIFICAÇÕES DO CRÉDITO, se a 
solicitação de amortização ou de liquidação antecipada ocorrer no prazo de até sete dias da 
celebração do contrato.

2.3.1.3. O spread mencionado na letra “a” da cláusula 2.3.1.2 corresponderá à diferença entre a 
taxa de juros pactuada no quadro ESPECIFICAÇÕES DO CRÉDITO e a taxa Selic apurada na data 
da contratação.

3. O(s) DEVEDOR(es) SOLIDÁRIO(s) declara(m)-se solidariamente responsável(eis), juntamente 
com o CLIENTE, pelo cumprimento de todas as obrigações pecuniárias, principal e acessórias 
resultantes deste contrato, nos termos dos artigos 264 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

4. Ainda em garantia de todas as obrigações contraídas neste contrato, o CLIENTE dá a 
FINANCEIRA em Alienação Fiduciária, nos termos dos Arts. 1361 a 1368 do Código Civil 
Brasileiro e do artigo 66 da Lei nº 4.728/65 com a nova redação que lhe deu o Decreto-Lei nº 
911/69, alterada pela Lei 10.931/04, os bens descritos e caracterizados no quadro GARANTIA / 
BEM FINANCIADO.

4.1. Em razão da garantia ora constituída, o CLIENTE transfere a FINANCEIRA o domínio e posse 
indireta dos bens alienados fiduciariamente, tornando-se ele CLIENTE possuidor direto e 
depositário com as responsabilidades e encargos que lhes incumbem, de acordo com a lei civil e 
penal.

4.2. Obriga-se o CLIENTE a manter os bens alienados fiduciariamente segurados contra os riscos 
inerentes à sua natureza, às suas expensas, por quantia não inferior ao valor da garantia, 
devendo, nas respectivas apólices, figurar o nome da FINANCEIRA como beneficiária da  
indenização em decorrência de sinistro.

4.3. A cláusula de Alienação Fiduciária constará sob a responsabilidade e custas do CLIENTE em 
todos os documentos do bem alienado, bem como no Certificado de Propriedade, quando se 
tratar de veículo automotor, comprometendo-se o CLIENTE a apresentar o dito certificado a 
FINANCEIRA no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura deste Contrato.

4.4. A FINANCEIRA poderá, a qualquer momento, vistoriar o(s) bem(ns) alienado(s) 
fiduciariamente, bem como examinar os documentos a ele(s) relativo(s).

5. O CLIENTE se obriga a manter íntegras as garantias prestadas, bem como reforçá-las e/ou 
substituí-las, a critério exclusivo da FINANCEIRA, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar 
do recebimento de aviso escrito da FINANCEIRA.

6. Além das hipóteses previstas em lei, este contrato vencer-se-á automática e 
antecipadamente, tornando-se imediatamente exigível a totalidade do saldo devedor , caso o 
CLIENTE e/ou o(s) DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S):
a) não cumpram com quaisquer das obrigações assumidas neste Contrato;
b) sofram protestos de títulos de crédito e/ou de documentos representativos de dívida, qualquer 
medida judicial ou extrajudicial, proponham recuperação judicial ou extrajudicial, ou tenham sua 
falência requerida ou decretada.



c) encerrem suas atividades ou tenham seu controle societário modificado ou transferido direta 
ou indiretamente a terceiros sem autorização da FINANCEIRA

7. Ocorrendo impontualidade no cumprimento das obrigações pecuniárias decorrentes deste 
contrato, sobre as quantidades devidas incidirão, desde a data do inadimplemento até a data do 
efetivo pagamento:
a)juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração;
b)juros remuneratórios cobrados por dia de atraso, calculados de acordo com a taxa de juros para 
inadimplemento, vigente na data do pagamento, praticada pela FINANCEIRA em suas operações 
de crédito, divulgada no site da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 
(            )  página Consumidor  item Serviços  Taxa de Juros e,
c)multa moratória de 2% (dois por cento).
 
8. Correrão por conta exclusiva do CLIENTE e/ou DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S) todas as 
despesas comprovadamente efetuadas pela FINANCEIRA para a formalização, regularização e 
registro deste contrato e das garantias constituídas a seu favor, bem como aquelas incorridas 
com a contratação de serviços profissionais de advogados ou empresas de cobrança para reaver 
os seus créditos, assegurado igual direito ao CLIENTE caso este tenha que cobrar qualquer 
quantia que lhe for devida pela FINANCEIRA.

9. O CLIENTE poderá, a seu exclusivo critério, contratar seguro prestamista, mediante a 
assinatura da Proposta do Seguro anexa a este contrato, desde que aceito pela Seguradora e 
obedecidas as seguintes regras:
a)O seguro decorrente deste Contrato terá como segurado o CLIENTE, sendo o Capital Segurado 
o valor do empréstimo ou o saldo devedor, acrescido de IOF e/ou prêmio do seguro, se 
financiados.
b)Os beneficiários do seguro serão, nesta ordem, a FINANCEIRA, pelo valor da dívida, e o 
segundo beneficiário, pelo remanescente, se houver, conforme indicado na Proposta de Seguro.

10. A tolerância de uma das partes pelo não cumprimento de obrigações contratuais pela parte 
contrária será considerada mera liberalidade e não importará novação, perdão ou alteração 
contratual.

11. A FINANCEIRA poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos, obrigações e 
garantias do presente Contrato, podendo para tanto entregar ao cessionário toda a 
documentação relativa ao crédito. 

12. O CLIENTE declara que os recursos decorrentes deste Contrato não serão destinados a 
quaisquer finalidades e/ou projetos que possam causar danos sociais e que não atendam 
rigorosamente as normas legais e regulamentares que regem a Política Nacional de Meio 
Ambiente.

13. Fica eleito o Foro de domicílio do CLIENTE para conhecer e dirimir as questões oriundas deste 
Contrato.

Este instrumento está averbado sob o nº 3.391.014, em 05/12/2008, às margens do registro nº 
3.368.680, no 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo  SP, as quais 
declara(m) ter recebido cópia, concordando com todos os termos e condições nelas contidas.

Telefone Central de Informações: 4004-9090 (Regiões Metropolitanas)
0800-722-9090 (demais localidades)  
Telefone SAC: 0800-707-2399 
Telefone Ouvidora -  0800-286-8787

www.santanderfinanciamentos.com.br
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