CONSULTAR E
SOLICITAR A DEVOLUÇÃO DE

VALORES A RECEBER
Como consultar se você possui valores
a receber do Consórcio Chevrolet?

É MUITO SIMPLES:
CLIQUE AQUI

___.___.___-__

e insira seu CPF e data de
nascimento (para cliente pessoa
física), ou CNPJ e data de fundação
(para cliente pessoa jurídica).
A consulta apresentará valores
somente de grupos encerrados.

_ _ /_ _ /_ _

Caso possua valores a receber, clique
no botão “VOLTAR” da tela de consulta
para acessar a área exclusiva do
cliente do Consórcio Chevrolet e
solicitar o recebimento dos valores:

1
Digite seu

CPF/CNPJ E A SENHA.

2
Ao acessar a área
do cliente, no menu

CONSULTAS > ENCERRAMENTO
clique em Consulta
de Valores a Receber.

3
Será apresentado o valor
à sua disposição. Para
recebê-lo, clique no botão

SOLICITAR RECEBIMENTO
e cadastre os dados bancários de
sua titularidade. Em até 30 dias
corridos, você receberá o crédito
na conta bancária indicada.
A devolução será efetuada somente para a conta do titular da cota
e a confirmação do crédito poderá ser consultada através do site
na opção “HISTÓRICO DE VALORES RECEBIDOS”.

Estou com dúvidas para
acessar o site, o que devo fazer?
Se é o seu 1º acesso ou esqueceu sua senha,
clique em “ESQUECI MINHA SENHA” e preencha
os dados solicitados, para receber um e-mail com
a nova senha provisória. Os dados deverão ser os
mesmos cadastrados na base do consórcio.

PARA MAIS ESCLARECIMENTOS DE
COMO ACESSAR O PORTAL, CONSULTE AQUI O

GUIA DO MEU CONSÓRCIO CHEVROLET.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Se você identificou valores a receber provenientes
do Consórcio Chevrolet no sistema do Banco Central
e não conseguiu fazer o login no portal do cliente,

CLIQUE AQUI

O Consórcio Chevrolet segue a regulamentação do Banco Central e, em até 120 dias da última assembleia,
efetua o encerramento do grupo com o rateio dos valores remanescentes do fundo de reserva. Após apuração,
se houver valores a devolver, enviará correspondência através dos Correios ao cliente, comunicando a
disponibilidade dos valores (se houver) e como solicitar a devolução.

FIQUE ATENTO PARA NÃO CAIR EM GOLPES:
NUNCA clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS,
WhatsApp, Telegram ou qualquer outro aplicativo de mensagens;
NINGUÉM está autorizado a entrar em contato com você em nome do Banco Central;
NÃO faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores.
Qualquer exigência de pagamento prévio para receber os valores é golpe!

