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BV Financeira S/A – CFI
REF.: CRÉDITO CONSIGNADO

Prezados Senhores,

Com objetivo de me tornar elegível a oferta de empréstimo/financiamento consignado ofertado pela BV Financeira S/A – 
Crédito, Financiamento e Investimento (“BV”), através da contratação por intermédio de ligações gravadas, AUTORIZO e 
SOLICITO, desde já, em caráter irrevogável e irretratável:

(i) Sejam prestadas todas as informações necessárias a respeito do valor de meu salário bruto e descontos, do 
valor disponível para consignação e do total já consignado em outras operações desta natureza, nos termos da 
Lei nº 10.820/03 e alterações posteriores.

(ii) Entregar a BV cópia do meu termo de rescisão contratual para recebimento de indenização do seguro prestamista, 
se for o caso, que será utilizado para amortizar eventual saldo devedor. 

(iii) A retenção das parcelas contratadas, as quais devem ser retidas em minha folha de pagamento e repassadas à 
BV mensalmente. Em caso de meu desligamento, poderá ser retido até 30% de minhas verbas rescisórias para 
amortização parcial ou total da dívida remanescente, nos termos da Lei nº 10.820/03 e alterações posteriores;

(iv) A consulta, previamente, de minhas informações cadastrais no SCR e nos órgãos de proteção ao crédito, 
dado que o fornecimento e a consulta de tais informações têm o objetivo de possibilitar um sistema financeiro 
mais saudável, podendo, inclusive, eu mesmo obter informações ao meu respeito mediante consulta junto ao 
Banco Central. Caso identifique alguma divergência de informação, poderei contatar a Credora e, se não houver 
retorno, poderei procurar o Banco Central, os órgãos de defesa do consumidor ou o Judiciário; e

(v) Caso não seja possível a consignação em folha de pagamento de alguma das parcelas por mim devidas, autorizo 
a BV, em caráter irrevogável e irretratável, a debitá-las na conta corrente por mim indicada, nos respectivos 
vencimentos e até que ocorra a liquidação da última parcela.

Informo, ainda, que:

Tomei ciência prévia das condições gerais do crédito consignado, as quais se encontram registradas perante o 9º Oficial 
de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob o nº 1.242.851, em 22 de Abril de 2015 e 
disponíveis através do site www.bvfinanceira.com.br; e

(a) A contratação do empréstimo/financiamento consignado e suas eventuais renegociações e/ou refinanciamentos 
serão realizados mediante ligação telefônica gravada, a qual reconheço desde já como meio válido e eficaz para 
comprovação da contratação.

Atenciosamente,

__________________________________________________
Nome:
RG:
CPF:


