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A Volkswagen Financial Services é uma companhia com atuação 
global responsável pelas operações financeiras do Grupo Volkswagen 
em todo o mundo. Fundada em 1956, a subsidiária brasileira 
opera comercialmente com três empresas – Banco Volkswagen, Consórcio Nacional Volkswagen e 
Volkswagen Corretora de Seguros – e está entre as cinco maiores operações do Grupo no mundo. 
O modelo de negócio da Volkswagen Financial Services se baseia na oferta de produtos e serviços 
financeiros que facilitam o acesso de clientes aos bens fabricados pelas marcas parceiras – Volkswagen, 
MAN Latin America, Audi e Ducati. Atualmente, as soluções financeiras são ofertadas por meio de 818 
concessionárias de marcas e suportadas por cinco escritórios regionais distribuídos pelo Brasil.

SERVIÇOS 
(Financiamentos, consórcios e seguros)

PRODUTOS

Condições especiais para associados ABAD e Filiadas Estaduais.
VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

Contato
http://bancovw.com.br/br
Waldir Kraft
(11) 5582-5376
waldir.Kraft@vwfs.com

É um Arrendamento Mercantil pelo qual a Volkswagen Financial Services compra o caminhão e o disponibiliza ao cliente oferecendo 
inúmeras vantagens: parcelas mensais fixas e sem entrada, com prazos e quilometragens estabelecidos de acordo com a 
necessidade do cliente. No pagamento mensal estão incluídos alguns serviços, tais como pacote de manutenção MAN SERVICE 
TOTAL, documentação, emplacamento e despachante. Ao término do contrato, o cliente não precisa preocupar-se com a revenda 
do usado, já que pode adquirir o veículo pelo valor de mercado ou devolvê-lo e contratar um novo Leasing Operacional. Dessa 
forma, a frota estará sempre nova, melhorando a produtividade do cliente, bem como os seus custos operacionais.

Sua empresa pode contar com o financiamento CDC da Volkswagen Financial Services, que garante todo o conforto e 
conveniência das prestações mensais, fixas, e com taxas atrativas para financiar caminhões e ônibus das marcas MAN 
e Volkswagen. Com o Plano Sob Medida, sua empresa poderá adequar o fluxo de caixa às prestações do financiamento, 
pagando valores menores ou maiores de acordo com as variações orçamentárias.

Disponível para financiamentos de longo prazo para caminhões das marcas MAN e Volkswagen e até equipamentos para 
atender à necessidade de sua empresa. Essa modalidade de financiamento possui uma das menores taxas do mercado, 
taxas pós-fixadas para o BNDES FINAME TLP, livres de IOF, carência para início da amortização e possibilidade de 
financiamento de até 100% para MPME (Micros, Pequenas e Médias Empresas) e 80% para Grande Empresa.

• Coopermix Amapá
• Caeté Distribuidora
• J. M. Siqueira Alves
• P.F. da Silva Junior Coco

Leasing Operacional

CDC

BNDES FINAME 

Redes Sociais:
Twitter: @bancovolkswagen
Facebook: bancovolkswagen

• Varandas Empreendimentos Imobiliários
• Biotec Indústria e Comércio de Alimentos
• Donizeti Alves de Souza & Cia.
• Kokar Ind. e Com. de Tintas 

• G. Vieira Fernandes & Cia.
• Ramos e Veiga Comercial
• Climax Kosmetik  

Charles Neves
(11) 5582-4795
charles.neves@vwfs.com

Marcelo Bezerra
(11) 5582-5017
marcelo-bezerra.silva@vwfs.com


