DEVOLUÇÃO DE VALORES CNVW - ESPÓLIO
CONDIÇÕES:
Para realizarmos a análise do processo de devolução de valores em caso de espólio, será necessário o
envio dos documentos abaixo:

ESPÓLIO – Devolução de valor menor que R$ 2.000,00


Formulário CNVW_502 original com firma reconhecida por autenticidade (modelo anexo).



Cópia do Atestado de Óbito.



Cópia do comprovante de conta bancária em nome do herdeiro (ex: cópia cartão do banco,
extrato bancário).



Cópia do RG ou CNH do herdeiro.



Encaminhar os documentos para: Rua Volkswagen, 291 – Pq. Jabaquara – Caixa Postal
Interna 8062 – CEP 04344-020 – São Paulo – SP.

ESPÓLIO – Devolução de valor acima de R$ 2.000,00


Cópia do Formal de Partilha finalizado; ou Alvará; ou Escritura Pública de inventário e Partilha
de Bens (Deverá conter informações sobre o bem (cota do consórcio ou veículo faturado),
dívidas e obrigações, a descrição da partilha (herdeiros e percentual divisão) e recolhimento
do ITCD (Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos).



Cópia do comprovante de conta bancária em nome de cada herdeiro (ex: cópia cartão do
banco, extrato bancário).



Cópia do RG ou CNH de cada herdeiro.



Enviar para o e-mail fax@vwfs.com identificado com nº de grupo/cota/dígito

O prazo para análise é de 5(cinco) dias úteis, após a recepção dos documentos no departamento
responsável.
Consórcio Nacional Volkswagen
Capitais e Regiões Metropolitanas : 4003 6636
Demais Regiões : 0800 770 1936
Central de Atendimento Portadores Deficiência Auditiva/Fala : 0800 770 1935
Serviço de Apoio ao Consumidor : 0800 7701926
Ouvidoria : 0800 7012834
Site: www.vwfs.com.br (também disponível na versão mobile)
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SOLICITAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSÓRCIO NACIONAL
VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Espólio de:

Data:

Nome:

CPF:

Endereço:
E-mail:

Tel. Para contato ( __ )

Crédito até R$ 2.000, 00

Grupo:

Cota:

Banco:

Conta:

Poupança

(

)

Corrente

(

)

Agência:

Na condição de representante do Espólio identificado no quadro acima, venho
requerer a devolução do crédito disponível na conta corrente acima mencionada.

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal, declaro estar ciente
das responsabilidades civis e criminais decorrentes da representação do
Espólio e do meu dever de distribuir os valores entre os demais herdeiros, se
houverem, de acordo com o estabelecido nos arts. 1.784, 1.797, 1.829 e 1.991 do
Código Civil.

_____________________________
(Assinatura do Declarante)
Reconhecer firma por autenticidade.

CNVW_502 03/2017

