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Passo a Passo – Leasing 
Substituição do Veículo 

 
 
 

Veja as condições iniciais para realizar o processo de substituição do seu veículo: 
 

 O novo veículo deverá ser de valor igual ou superior ao valor do veículo atual; 
 Caso existam parcelas em atraso, essas deverão ser regularizadas; 
 Se existirem multas de trânsito, IPVA ou outros impostos em aberto no dois veículos (valores em aberto no Detran ou 

pagos pela Instituição Financeira), esses deverão ser regularizados;  
 O novo veículo não poderá estar alienado; 
 Caso seu contrato não tenha ultrapassado o prazo de 24 meses de contratação, você deverá indicar um comprador para 

transferência do atual veículo.  Para isso, verifique abaixo os dados que serão solicitados. Se seu contrato tiver mais de 24 
meses, o documento do atual veículo poderá ser preenchido em nome do titular do contrato (caso essa seja sua opção); 

 Para contratos de Pessoa Física a nova garantia (veículo proposto) não poderá estar em nome do titular do contrato; 
 Pagamento da Tarifa de Aditamento Contratual (o valor da tarifa está disponível no site www.bancofiat.com.br - em tarifas 

de serviços no centro da página). 
 
Se seu contrato possui os requisitos acima, contate a Central de Atendimento tendo em mãos os seguintes dados:  

Informações do NOVO veículo Informações do ANTIGO veículo 

(    ) marca e modelo (    ) placa 

(    ) ano e modelo de fabricação (    ) modelo 

(    ) combustível (    ) renavam 

(    ) nº da placa   

(    ) nº do chassi Outras informações (Caso a proposta seja aprovada) 

(    ) nº do RENAVAM (    ) E-mail para envio do kit 

(    ) cor do veículo  
(  ) Endereço para envio dos documentos (após a conclusão do 
processo) 

Dados do comprador do automóvel substituído (Atual veículo) 

(    ) nome 

(    ) CPF 

(    ) endereço completo 
 

Verifique:  a existência de débitos de IPVA, DPVAT, Multas de trânsito e demais impostos no DETRAN e com a Instituição 
Financeira, tanto do veículo antigo quanto do novo veículo proposto e também se houve o emplacamento (emissão do CRV - 
Certificado de Registro do Veículo - no DETRAN) do antigo veículo. 

 
 
 

Finalize o processo de substituição do seu veículo em 4 etapas! 
 

Etapa 1 – Análise do novo veículo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contate a Central de Atendimento para 
realizarmos a análise do novo veículo. Para isso, 
tenha em mãos todos os dados indicados no 
quadro acima. 
 
A análise será realizada no momento do seu 
contato. Se o novo veículo for aprovado, siga 
para a etapa 2. 

 

Etapa 2 – Pagamento da Tarifa 
 
Caso o novo veículo seja aprovado a Central de Atendimento  
enviará a você o boleto para pagamento da Tarifa. Após 
identificarmos o pagamento do boleto você receberá, por e-
mail, as instruções e documentos necessários para dar 
continuidade ao seu processo. 
 
Atenção: Os documentos acima serão enviados a você em 
formato PDF. Para abrir o arquivo, você deverá ter o 
programa acrobat instalado em seu computador. Baixe 
gratuitamente esse software acessando: www.adobe.com.br. 
Para abertura do arquivo será necessário digitar uma senha, 
conforme instruções fornecidas pela Central de Atendimento. 
Após receber esses documentos, siga para a etapa 3.
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Central de Atendimento Banco Fiat 
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4224 
Demais localidades: 0800 723 4224 
Das 7h30 às 22h em dias úteis e aos sábados 
das 7h30 às 15h. 
Aos domingos, atendimento eletrônico. 
Serviços On-line: www.bancofiat.com.br 

Reclamações e sugestões, SAC Banco Fiat: 0800 722 5803.  
Se desejar a reavaliação da solução apresentada, após utilizar a  
Central de Atendimento , o site ou o SAC, você  
poderá contar ainda com a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800-5700011  
(em dias úteis das 09 às 18h) / Caixa Postal 67.600 CEP: 03162-971. 
Deficiente auditivo e/ou de fala: 0800 722 1722 

 
Etapa 3 – PAGAMENTO DO IPVA, DPVAT, MULTAS E DEMAIS IMPOSTOS 
 
Se houver débitos de IPVA, DPVAT, Multas e demais impostos do seu veículo no DETRAN ou se existirem pagamentos feitos 
pela Instituição Financeira (inclusive em anos anteriores), você deve regularizar para que possamos dar andamento ao seu 
processo. 
Sem a regularização, não será possível a conclusão do seu processo e você ficará impossibilitado de emitir o novo CRV 
(Certificado de Registro do Veículo) em nome da instituição financeira com arrendamento em favor do Cliente. 

 
 

Etapa 4 - Envio dos Documentos 
 

ATENÇÃO: Acompanhe algumas pendências que impedem a conclusão do seu processo. Antes de enviar os documentos 
certifique-se de não haver qualquer pendência sob sua responsabilidade. Observe: 
 

ANTIGA GARANTIA (veículo substituído) sem o emplacamento no DETRAN ou com pendências de multa, licenciamento, 
IPVA e outros. 

NOVA GARANTIA com pendências no DETRAN de multa, licenciamento, IPVA e outros. 

 

Para evitar problemas com extravio dos documentos solicitados nessa instrução é altamente recomendado que você nos envie pelos 
Correios utilizando o SEDEX para o endereço :  CEP ESPECIAL - SÃO PAULO – SP - CEP: 05307-900 
 
No momento da postagem é fundamental que você anote o número do Sedex e acompanhe a entrega pelo site dos Correios: 
www.correios.com.br. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão do Processo 

Após o recebimento e validação dos documentos, caso não haja qualquer impedimento no DETRAN, documentos faltantes ou 
pendências de assinaturas nos aditamentos liberaremos eletronicamente o seu antigo veículo no SNG (Sistema Nacional de 
Gravames) e enviaremos para o endereço que foi fornecido no contato feito com a Central de Atendimento: 
 

 01 (uma) via do Aditamento a Contrato de Arrendamento Mercantil e Instrumento de Substituição do Veículo; 
 CRV ORIGINAL do antigo veículo preenchido em nome do comprador (conforme solicitado no Aditamento a Contrato de 

Arrendamento Mercantil e Instrumento de Substituição do Veículo: Campo Dados do comprador do veiculo substituído - 
item 7); 

 CRV ORIGINAL do novo veículo assinado pelo comprador (Instituição Financeira).  
 
 

Estamos à sua disposição para esclarecer dúvidas e prestar-lhe outros serviços 
 
Aproveite e conheça nossos Serviços On-line no site www.bancofiat.com.br. Com ele você administra seu contrato sem sair de casa. 
E o melhor: poderá solicitar a via de seu contrato com toda a comodidade e rapidez através do menu Solicitações. Acesse agora 
mesmo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Importante: após a conclusão do processo o comprador do veículo terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de preenchimento do CRV (Certificado de Registro do Veículo) para providenciar 
a transferência do veículo, sob pena de infração.  
 
A transferência e o custo da transferência dos veículos, o substituto (novo veículo) e o substituído (antigo 
veículo) são de sua total responsabilidade. Você deverá providenciar a emissão dos NOVOS CRVs 
(Certificados de Registro dos Veículos) diretamente no DETRAN após a conclusão do processo 
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Documentação do Antigo Veículo 
 
Envie o CRV (Certificado de Registro do Veículo) ORIGINAL do veículo antigo (que será substituído), SEM PREENCHER 
e SEM ASSINAR (veja o modelo abaixo). Esse documento é necessário para efetuarmos a liberação do seu veículo após 
a conclusão do processo. 

 

 
 

Documentação do Novo Veículo 
 
Se o novo veículo for zero km: envie uma via original ou cópia autenticada da Nota Fiscal do novo veículo preenchida 
em nome da Instituição Financeira correspondente e com a informação de arrendamento ao Cliente (titular do contrato). 
Veja o modelo abaixo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lembre-se: Todos os documentos abaixo são obrigatórios 
 Aditamento a Contrato de Arrendamento Mercantil e Instrumento de Substituição do Veículo 
 
Esse documento será enviado a você por e-mail, conforme descrito na etapa 2. As 03 vias deste aditamento deverão 
ser assinadas pelo Cliente (titular do contrato) e avalistas (se houver), com firma reconhecida, conforme abaixo: 

Sem 
preenchimento 
e sem 
assinaturas. 

 

Documento em 
nome da Instituição 
Financeira 

Com arrendamento 
em favor do titular 
do contrato 
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Se o novo veículo for usado: Envie o CRV (Certificado de Registro do Veículo) ORIGINAL do NOVO veículo preenchido 
conforme abaixo e a cópia frente e verso do CRV do NOVO veículo preenchido.  
 

Nome: Preencha com os dados da Instituição Financeira 
CNPJ: Preencha com o CNPJ da Instituição Financeira 
Endereço: Preencha com o endereço do cliente 
Valor: Preencha com o valor de compra pago ao fornecedor 

 
 

 
 
 
Preencha com os dados da instituição financeira. 
 
 
Preencha com os dados do comprador. 
 
Assinatura do proprietário (vendedor) com firma 
reconhecida por autenticidade. 
 
 
Assinatura do comprador com firma reconhecida 
por autenticidade (atenção: campo exclusivo para 
uso da Instituição Financeira) 
 
 
Local destinado ao reconhecimento de firma por 
autenticidade. 

 
De acordo com a resolução nº 310 do CONTRAN é obrigatória a assinatura e reconhecimento de firma do comprador e 
do vendedor do veiculo no CRV. 
 

Fotografia do Novo Veículo e Decalque do Chassi  

Se o seu contrato não ultrapassou o prazo de 6 meses de contratação e o veículo que você adquirir for usado, encaminhe 
juntamente com os documentos desta instrução: 

1- Foto do novo veículo com a placa visível; 
2- Decalque do chassi do novo veículo. 
 
Se preferir, você poderá consultar a data em que sua contratação foi realizada através dos Serviços On-line no site: 
www.bancofiat.com.br 
 
 
 Outros documentos 
 
 Se o titular do contrato for pessoa jurídica envie a cópia do contrato social ou cópia da última alteração contratual.  
 Caso o titular do contrato seja representado por um procurador, o mesmo deverá assinar no campo “Arrendatário” das vias 
do Aditamento e a cópia autenticada da procuração deverá ser enviada com os demais documentos. As assinaturas dos 
avalistas também são obrigatórias no Aditamento a Contrato de Arrendamento Mercantil e Instrumento de Substituição do 
Veículo. 
 Se o vendedor do novo veículo for representado por um procurador envie a cópia autenticada da procuração  
 
Eventualmente, pode existir a necessidade de envio de outros documentos como: cópia autenticada da procuração 
(outras pessoas assinando pelo Cliente), inventário, erratas (caso a nota fiscal seja emitida com dados errados), etc.  

 


