Prezado (a) consorciado (a),
Agradecemos a sua escolha pelo Consorcio Chevrolet, pela qual, apreciamos a sua confiança, e reforçamos o nosso
compromisso de prestar um serviço de administração com seriedade e eficiência.

O valor da carta de crédito do consórcio, é referenciado no valor do veículo objeto do plano. Sempre que ocorre variação do
preço do veículo, pela General Motors do Brasil, a carta de crédito é ajustada de acordo com tal variação. Dessa forma, a
parcela, por ser um percentual calculado sobre o valor da carta de crédito, sofre reajuste ou redução, dependendo se o valor
do veículo objeto do plano, sofreu aumento ou redução pelo fabricante do veículo e, consequentemente, os integrantes do
grupo respondem por eventuais diferenças
De acordo com o artigo 18 da Circular 3432/2009 do Banco Central do Brasil, "o valor relativo à diferença de prestação deve
ser cobrado ou compensado até a segunda prestação imediatamente seguinte à data da sua verificação”, conforme também
disposto no Contrato de Adesão, nas cláusulas, 4ª e 8ª. Garantindo assim, recursos suficientes para a aquisição do bem
pretendido e para a saúde financeira do seu grupo.

Assim, independentemente do veículo escolhido, o credito foi concedido, atrelado a um bem objeto do plano, cuja
atualização é aplicada a todos os consorciados, justamente para garantir a todos que ainda não foram contemplados, que
haja saldo em caixa para as futuras contemplações e garantia de poder de compra de todos, de forma igualitária.

Se assim não fosse, os consorciados contemplados nas primeiras assembleias, estariam em vantagem sobre os que fossem
contemplados mais ao final do grupo, pois com o mesmo valor de crédito, não conseguiriam comprar um veículo de mesma
categoria que os já contemplados mais no início, tornando a participação em grupos de consorcio totalmente desigual.

Dessa forma, a variação no valor das parcelas, é uma decorrência direta das regras estabelecidas em lei e pelo Banco Central
do Brasil, para este tipo de contratação.
Para maiores detalhes, você pode consultar seu Contrato de Adesão ao grupo de consórcio acessando o link
www.chevroletsf.com.br.
Para nós, é muito importante poder auxilia-lo e saiba que o Consórcio Chevrolet continuará primando por qualidade e
excelência em sua prestação de serviço.
Atenciosamente,

CONSÓRCIO CHEVROLET

SITE www.chevroletsf.com.br | FALE CONOSCO faleconosco.consorcio@gmfinancial.com
Central de Relacionamento com o Cliente 0800 728 0613 | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h | Atendimento Eletrônico 24h
SAC 0800 721 5394 | Deficientes Auditivos 0800 727 0640 (Para informações sobre nossos produtos e serviços, reclamações, cancelam entos
ou elogios)
OUVIDORIA 0800 722 6022
Guia de Crédito Consciente (dicas para que você tenha uma vida financeira saudável e organizada) - https://www.chevroletsf.com.br/ptbr/inicio/guia-de-credito-consciente.html
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