
 
Prezado(a) Consorciado(a), 
 
Estamos muito honrados com sua contemplação! É um enorme prazer para nós participar de mais uma conquista em sua vida. 
Parabéns! 

 
                
                                    A partir de agora precisaremos de alguns documentos para cumprir as determinações do 
Banco Central do Brasil.  
    
                                                 
                                    Sua contemplação foi por sorteio ou por lance? Se foi por lance, deverá quitar o boleto 
equivalente ao lance em até 24 horas após a realização da Assembleia. Não perca o prazo!  
                                     No caso de Imóvel, vai utilizar o FGTS? Neste caso, procure a Caixa Econômica Federal mais 
próxima ou a empresa parceira COBANSA (pelo telefone: (11) 3372-3444), especializada em processos de FGTS 
para consórcio de imóvel. Avise imediatamente o CONSÓRCIO GROSCON sobre esta sua opção! 
 
                                    Procure entregar toda a documentação de uma única vez, pois isso agilizará a análise pelo 
Departamento de Crédito. Também haverá necessidade de fiador. 
 
 
                                    Fique atento com as despesas de registro, alienação, vistoria, dentre outras, pois são de 
responsabilidade do consorciado. Informe-se na Administradora. 
 
 
                                  Agora leia o “Check list” atentamente e 
 

 tire suas dúvidas com nossa equipe 
 providencie toda a documentação solicitada 
 preencha a FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS (integralmente, sem rasuras e assine no final) 
 após a APROVAÇÃO DO CADASTRO escolha seu veículo e: 
  - Se for veículo 0Km: entregue a NOTA FISCAL em seu nome na Administradora com a seguinte 

anotação: “Alienação fiduciária a favor de GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA” 
  - Se for veículo usado:  

 o veículo deve ter no máximo 5 anos de uso, no caso de carros e motos e no máximo 10 
anos de uso, no caso de caminhões e ônibus;  

 realize a vistoria (em empresa especializada) e aguarde o envio do laudo à GROSCON; 

 somente após a aprovação da vistoria pela GROSCON providencie o preenchimento do 
Recibo e entregue ao Departamento de Contemplação para inserção do gravame 
(alienação); 

 após confirmação da inclusão da alienação, proceda com a TRANSFERÊNCIA do veículo para 
seu nome e traga uma cópia do documento para a Administradora (em seu nome e com a 
alienação a favor da GROSCON). 

 faça o pagamento das taxas 
 por último, retire na Administradora o CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, assine em conjunto 

com o fiador, reconheça firma em três vias e depois devolva-o ao Departamento de Contemplação. 
 

CONSÓRCIO NACIONAL GROSCON 
A maneira inteligente de investir! 
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