
REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO – RESUMO

1. OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1. OBJETIVO DO SERVIÇO

Este programa tem por objetivo prestar um serviço de assistência emergencial a veículos e 
atendimento personalizado aos Clientes do Cartão de Crédito Riachuelo, através do telefone 
de Discagem Direta Gratuita (DDG) 0800-704-5025, no Brasil e (5511) 4196-8183 nos Países 
integrantes do Mercosul, durante 24 horas por dia, inclusive nos feriados e finais de semana, 
durante 365 dias ao ano, dando a assistência necessária, sempre que houver um imprevisto. Este 
programa abrange somente veículos de passeio e comercial leve, com até 10 anos de fabricação.

1.2. DEFINIÇÕES

Programa: contrato de serviços de Assistência.

Serviço: designa a organização e disponibilidade, pela INTER PARTNER, de um conjunto de 
modalidades de assistência a veículos, as quais se encontram definidas e delimitadas neste 
instrumento. AINTERPARTNER se responsabilizará pela gestão dos serviços declinados, de 
forma que estes sejam colocados à disposição dos associados dentro das condições de tempo e 
qualidade requeridos pela modalidade de assistência mais adequada.

Associado: entende-se por associado, o titular do Cartão de Crédito Riachuelo, que estiver na 
direção do veículo no momento do evento.

Acompanhante: as pessoas que se encontrarem no veículo do associado no momento da 
ocorrência de evento, considerada a capacidade de lotação do veículo determinada pelo 
fabricante.

Prestadores: são as pessoas físicas ou jurídicas integrantes dos cadastros e registros da INTER 
PARTNER, aptas a prestar todos os serviços previstos e necessários ao atendimento dos 
associados, nos moldes deste contrato.

Veículo: meio de transporte automotor de passeio ou comercial leve, com peso líquido inferior a 
3,5 toneladas, de propriedade do associado.

Evento: imobilização do veículo em sequencia a acidente e/ou pane, roubo e/ou furto, falta de 
combustível e pneu furado que venha a impossibiltar o mesmo de trafegar por meios próprios. 
Acidente com veículo: é a ocorrência de colisão, abalroamento, capotagem, alagamento, queda 
de objetos, incêndio, tombamento, queda em precipícios ou ribanceiras, envolvendo direta ou 
indiretamente o veículo, impedindo a locomoção do mesmo por seus próprios meios.

Pane: é qualquer defeito de origem mecânica ou elétrica que se apresente no veículo que lhe 
impeça a locomoção pelos seus próprios meios, excluídos os casos de troca de pneu e de falta 
de combustível.

Roubo ou Furto: trata-se de roubo ou furto do veículo do associados, desde que devidamente 
declarado às autoridades competentes. Acidente com o associado: todo acontecimento que 
provoque danos a qualquer órgão ou função do associado, causado única e diretamente por 
causa externa, violenta, involuntária e fortuita, e que possa influenciar na expectativa de vida e/ou 
funções orgânicas do associado, caracterizando-se como urgência.

Limite: é o critério de limitação ou exclusão do direito aos serviços, estabelecido em função da 
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distância em trajeto terrestre normal e viável entre o local onde ocorreu o evento e a residência do 
associado; ou do período máximo de utilização dos serviços; ou do valor máximo previsto para a 
cobertura do serviço, conforme definido no item 5.1. Serão consideradas situações emergenciais 
aquelas decorrentes de acontecimentos imprevisíveis, súbitos e involuntários.

2. PERÍODO DE COBERTURA INDIVIDUAL

A vigência do seguro é mensal, contada a partir da zero hora da data de vencimento da fatura do 
cartão até às 24 horas da véspera do vencimento da fatura do mês seguinte, desde que pago o 
prêmio indicado na fatura (renovação mensal).

3. CARÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA

A Assistência Veículo poderá ser utilizada após o pagamento da primeira fatura.

4. PAGAMENTO DO PRÊMIO 

Os prêmios serão cobrados mensalmente nas faturas do Cartão de Crédito Riachuelo, conforme 
autorização do titular no termos de adesão. O atraso ou o não pagamento de qualquer prêmio 
implicará na suspensão automática da cobertura, ficando isenta a seguradora de qualquer 
responsabilidade e ou obrigações no período de inadimplência. 

5. ÂMBITO TERRITORIAL 

Os serviços de assistência serão prestados ao associado, em todo Território Brasileiro e demais 
países integrantes do Mercosul.

6. SOCORRO ELÉTRICO/MECÂNICO

Em caso de pane, a Central de Assistência providenciará o envio de um socorro elétrico/
mecânico, para que o veículo seja, se possível tecnicamente, reparado no local onde se encontra. 
Caso o reparo não ocorra, será providenciado o serviço de reboque, para que o mesmo seja 
levado a oficina mais próxima.

6.1. GARANTIAS E LIMITES – ASSISTÊNCIA AO VEÍCULO

6.1.1. SOCORRO ELÉTRICO/MECÂNICO

Em caso de pane, a Central de Assistência providenciará o envio de um socorro elétrico/
mecânico, para que o veículo seja, se possível tecnicamente, reparado no local onde se encontra. 
Caso o reparo não ocorra, será providenciado o serviço de reboque, para que o mesmo seja 
levado a oficina mais próxima.

Importante 1: A Central de Assistência arcará com os custos de mão-de-obra do referido socorro 
elétrico/mecânico, observando o limite estabelecido, excluindo-se qualquer despesa com 
substituição de peças.

Limite: até R$ 200,00 (duzentos reais) por ano ou quatro acionamentos - o que ocorrer primeiro.

6.1.2. REBOQUE DO VEÍCULO

Na ocorrência de defeito de ordem elétrica ou mecânica, acidente de trânsito ou incêndio no 
veículo que impossibilite o deslocamento por seus próprios meios,a Central de Assistência 
fornecerá ao associado o serviço de reboque para que o veículo seja levado até a oficina mais 
próxima.

Importante 1: O serviço acima limita-se ao reboque do veículo, observado o limite estabelecido 
até 100 km do local do evento. Importante 2: O associado responsabilizar-se-á pela remoção de 
eventual carga transportada no veículo antes da efetivação do reboque. Limite: até R$ 200,00 
(duzentos reais) por ano ou quatro acionamentos - o que ocorrer primeiro.



6.1.3. RECOLHA DO VEÍCULO

Em conseqüência de pane ou avaria/acidente no veículo e não havendo nenhuma oficina 
disponível para o reparo no momento,a Central de Assistência providenciará a guarda do veículo 
até que possa ser efetuado o reparo. Limite: até R$ 100,00 (cem reais) por ano.

6.1.4. RETORNO AO DOMICÍLIO

Na ocorrência de acidente ou pane fora do Município de domicílio do associado, que impossibilite 
o associado de retornar por seus próprios meios, a Central de Assistência colocará à disposição 
do associado e seus acompanhantes, um meio de transporte mais adequado para retorno ao 
domicílio, ou, se em viagem, ao hotel, rodoviária ou aeroporto mais próximo.

Importante: A Central de Assistência não se responsabilizará pela remoção e/ou transporte de 
eventual carga, bagagem ou animal transportados no veículo no momento do evento, ou ainda 
eventuais despesas extras decorrentes do evento.

Limite: Ilimitado.

6.1.5. TRANSPORTE PARA OS OCUPANTES DO VEÍCULO

Para consertos que exijam paralisação do veículo por período superiora3dias, a Central 
de Assistência providenciará o meio de transporte mais adequado, para o associado e 
acompanhantes do veículo até o Município de domicílio do associado ou local de destino, desde 
que este seja inferior ao primeiro.

Importante: A Central de Assistência não se responsabilizará pela remoção e/ou transporte de 
eventual carga, bagagem ou animal transportados no veículo no momento do evento, ou ainda 
eventuais despesas extras decorrentes do evento.

Limite: Ilimitado.

6.1.6. TRANSPORTE PARA RECUPERAR O VEÍCULO

Após o conserto do veículo, a Central de Assistência providenciará transporte para que o 
associado ou pessoa de sua confiança possa recuperar o veículo.

Importante: A Central de Assistência não se responsabilizará pela remoção e/ou transporte de 
eventual carga, bagagem ou animal transportados no veículo no momento do evento, ou ainda 
eventuais despesas extras decorrentes do evento.

Limite: Ilimitado.

6.1.7. PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

A Central de Assistência encarrega-se da localização de peças não encontradas no local de 
conserto do veículo e seu envio pelo meio mais adequado, quando possível. Importante1: Peso 
Máximode15 (quinze) Kg.

Importante 2: Estão excluídas as despesas com procura, localização e envio de peças do 
Exterior para o Brasil. Importante 3: As despesas com a compra e envio da(s) peça(s) serão de 
responsabilidade do associado. Limite: Ilimitado.

6.1.8. MOTORISTA SUBSTITUTO

Se devido a lesão corporal, decorrente de evento previsto no regulamento, o associado estiver 
comprovadamente impossibilitado de dirigir, e não havendo acompanhante que possa substituí-lo, 
a Central de Assistência enviará motorista substituto para retornar o veículo até sua residência.

Importante: No serviço de assistência não estão incluídas despesas com combustível e pedágio. 
Limite: Ilimitado.



6.1.9. MOTORISTA PARA RETORNO DO VEÍCULO

Caso o veículo tenha sido reparado fora do Município de domicílio do Associado e não sendo 
utilizado o transporte para recuperar o veículo, a Central de Assistência colocará à disposição um 
motorista habilitado para o retorno do veículo ao domicílio do Associado.

Importante: A Central de Assistência não se responsabilizará por despesas com combustível, 
pedágio e gastos pessoais do motorista. Limite: Ilimitado.

6.1.10. CHAVEIRO

Em caso de quebra, perda, roubo/furto ou esquecimento de chaves no interior do veículo, a 
Central de Assistência acionará um chaveiro para providenciar a abertura da porta, e se possível 
a confecção de chaves novas.

Importante: Serviço limitado ao perímetro urbano.

Limite: até R$ 50,00 (cinqüenta reais) por evento-Máximo três intervenções por ano.

6.1.11. TROCA DE PNEU

Na ocorrência de imobilização do veículo devido a pneu furado, a Central de Assistência enviará 
um prestador de serviço para trocá-lo. Importante1: Este serviço fica limitado à troca do pneu. As 
despesas com reparo e/ou substituição do mesmo estão excluídas. Importante 2: Este serviço 
será prestado desde que o associado disponha de pneu reserva em seu veículo, em perfeitas 
condições. Limite: Ilimitado.

6.1.12. CARRO RESERVA

Na ocorrência de imobilização do veículo devido a falta de combustível, a Central de Assistência 
providenciará um reboque para levar o veículo ao posto de abastecimento mais próximo do local 
do evento.

Importante: O custo do combustível é de responsabilidade do associado. Limite: Ilimitado.

6.1.13. CARRO RESERVA

Na ocorrência de roubo/furto ou acidente, se for confirmada a necessidade de imobilização 
do veículo para reparo por período igual ou superiora1(um) dia, a Central de Assistência 
providenciará um veículo de aluguel (tipo econômico), durante o período máximo de 1 dia.

Importante: A utilização desse serviço será condicionada aos requisitos e exigências habituais das 
locadoras. Limite: 1 (um) dia.

6.1.14. DESPACHANTES (ACIDENTE, FURTO OU ROUBO DO VEÍCULO)

Em decorrência de acidente, furto ou roubo do veículo, a Central de Assistência auxiliará o 
associado através do acionamento e pagamento de honorários de um despachante para que se 
cumpram as devidas formalidades:

- retirada do boletim de ocorrência;

- obtenção da certidão policial de não localização do veículo;

- obtenção da certidão negativa de multas;

- formulação do pedido de isenção do IPVA.

Importante: Todas as demais despesas, como: multas de trânsito, impostos, taxa de circulação, 
juros de mora e outras que não se relacionem com o serviço acima, correrão por conta do 
associado.

Limite: Ilimitado.



6.1.15. REGISTRO NO CADASTRO DO CNVR

Em caso de furto ou roubo do veículo, a Central de Assistência providenciará o registro junto ao 
CNVR (Cadastro Nacional de Veículos Roubados) para facilitar sua localização. Limite: Ilimitado.

6.1.16. TRANSPORTE DE VEÍCULO ACIDENTADO (EXCLUSIVAMENTE)

Na ocorrência de acidente, não sendo possível a utilização do reboque em função da distância, a 
Central de Assistência transportará o veículo até a oficina mais próxima até 500 (quinhentos) km 
do local do evento.

Limite: até R$ 1.000,00 (hum mil reais) por ano.

6.2. ASSISTÊNCIA AO ASSOCIADO

6.2.1. ESTADA EM HOTEL

A Central de Assistência proporcionará ao associado e acompanhantes, respeitada a capacidade 
máxima permitida do automóvel, estada em hotel, se o conserto do veículo não puder se realizar 
no mesmo dia ou caso o retorno ao domicílio não seja possível devido as condições locais. Na 
eventualidade de ser escolhido pelo associado um hotel cujo valor da diária seja superior aos 
limites aqui estabelecidos, será de sua exclusiva responsabilidade o custeio da diferença. Em 
nenhuma hipótese será aceita a compensação de valores, caso o hotel escolhido tenha diárias 
em valor inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais).

Importante 1: Este serviço inclui apenas o pagamento da estadia no hotel, estando excluídas 
as despesas extras, como: alimentação, divertimento, entretenimento, locações, telefone, fax, 
celular, etc.

Importante 2: O serviço acima será prestado quando o evento ocorrer a mais de 50Km da cidade 
de domicílio do associado. Limite: até R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, por pessoa-Máximo um 
dia por evento.

6.2.2. REMOÇÃO INTER HOSPITALAR

Se em caso de acidente de trânsito, o associado for hospitalizado em rede hospitalar e necessitar 
ser removido para hospital melhor equipado ou credenciado ao seu convênio, a Central de 
Assistência, se responsabilizará pela transferência do associado, através do meio de transporte 
que a equipe médica da Central de Assistência considerar mais apropriado, por ambulância, 
carro, avião comercial ou avião UTI (Unidade de Terapia Intensiva), devidamente equipados, 
com a aparelhagem médico-auxiliar. Caso seja solicitado pelo médico que atende o associado, o 
mesmo poderá ser acompanhado por um médico ou enfermeiro designados pelo Departamento 
Médico da INTER PARTNER. O avião UTI não será utilizado para remoções intercontinentais, em 
nenhuma circunstância. A Central de Assistência não garante a internação (vagas em hospital), 
ficando a busca ou reserva da mesma por conta do associado e/ou do médico que atende no 
local e/ou acompanhantes ou familiares. A responsabilidade da Central de Assistência limita-
se a remoção. A remoção somente será autorizada se a equipe médica considerar o local da 
internação inadequado para o tratamento necessário.

Importante: Se no local do evento não houver um hospital credenciado ao convênio do Associado, 
a remoção para outro hospital melhor equipado será realizada mediante autorização da equipe 
médica da Inter Partner e o médico responsável pelo tratamento do Associado.

Limite: Ilimitado.

6.2.3. ACOMPANHAMENTO EM CASO DE HOSPITALIZAÇÃO

Se em conseqüência de evento o associado permanecer hospitalizado em unidade hospitalar 
localizada fora do seu município de residência, por um período superior a 5 (cinco) dias, a Central 
de Assistência providenciará um meio de transporte e estada em hotel, para uma pessoa indicada 



pelo associado ou seus familiares para que possa acompanhá-lo, bem com o seu retorno.

Limite:

- Transporte: Ilimitado

- Estada: até R$ 50,00 (cinqüenta reais) por dia-máx. R$ 500,00 - (quinhentos reais) por evento

Na eventualidade de ser escolhido pelo associado um hotel cujo valor da diária seja superior aos 
limites aqui estabelecidos, será de sua exclusiva responsabilidade o custeio da diferença.

Em nenhuma hipótese será aceita a compensação de valores, caso o hotel escolhido tenha 
diárias em valor inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais).

Importante: Este serviço inclui apenas o pagamento da estadia no hotel, estando excluídas 
as despesas extras, como: alimentação, divertimento, entretenimento, locações, telefone, fax, 
celular, etc.

6.2.4. PROLONGAMENTO DE ESTADA

Em caso de tornar-se necessário o prolongamento de estada do associado em hotel, 
imediatamente após este ter tido alta hospitalar e, se este prolongamento foi prescrito pelo 
médico local ou pela Equipe Médica da Central de Assistência, as despesas decorrentes deste 
serviço serão suportadas pela Central de Assistência, pelo período máximode05 (cinco) dias.

Limite: até R$ 50,00 (cinqüenta reais) por dia.

Na eventualidade de ser escolhido pelo associado um hotel cujo valor da diária seja superior aos 
limites aqui estabelecidos, será de sua exclusiva responsabilidade o custeio da diferença. Em 
nenhuma hipótese será aceita a compensação de valores, caso o hotel escolhido tenha diária 
sem valor inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais).

Importante: este serviço inclui apenas o pagamento da estadia no hotel, estando excluídas 
as despesas extras, como: alimentação, divertimento, entretenimento, locações, telefone, fax, 
celular, etc.

6.2.5. TRANSLADO DE CORPO

No caso de falecimento do associado, a Central de Assistência se responsabilizará pelo 
cumprimento de todas as formalidades legais, bem como suportará todos os gastos para o 
retorno do corpo ou das cinzas do “falecido” até o município de domicílio e o transporte dos 
acompanhantes, casos estes não possam fazê-lo pelos meios inicialmente previstos. Nos 
casos de morte acidental, os serviços de assistência serão prestados a partir do momento 
em que o “falecido” se encontre liberado pelas autoridades policiais e que não exista nenhum 
obstáculo físico, material, policial ou judicial que impeça a sua remoção do local do falecimento. 
A assistência não se estenderá a buscas, realização de provas, bem como outras formalidades 
legais e burocráticas, no caso do associado haver desaparecido em acidente, qualquer que seja 
sua natureza, implicando em “morte presumida”. Sob nenhuma circunstância estarão cobertas as 
despesas de sepultamento e/ou funeral.

Importante: Havendo menor de 15 (quinze) anos desacompanhados, a Central de Assistência 
encarrega-se do envio de uma pessoa para acompanhá-los até o seu domicílio. Limite: Ilimitado.

6.2.6. TRANSMISSÃO DE MENSAGENS

Todas as mensagens relacionadas ao evento poderão ser transmitidas pela Central de 
Assistência aos familiares do associado. Limite: Ilimitado.

7. EXCLUSÕES

7.1. DE CARÁTER GERAL:



Estão excluídas pela Central de Assistência, as prestações de serviços não decorrentes de 
suas instruções e solicitações ou que tenham sido solicitadas diretamente ou indiretamente pelo 
associado como antecipação, extensão ou realização do serviço. Ficam igualmente excluídas as 
prestações de serviço de assistência a eventos resultantes de:

- Ocorrências fora dos âmbitos definidos;

- Eventos ocorridos com veículos que não os de passeio, pick-up leve, pick-up pesada e com 
número de rodas inferior ou superiora04 (quatro);

- Acidentes com o veículo em decorrência da prática de “rachas ou corridas;

- Eventos ocorridos por má manutenção ou descuidos do responsável pelo veículo;

- Participação em apostas, duelos, crimes, disputas;

- Acidentes produzidos por ingestão de tóxicos, narcóticos ou bebidas alcoólicas;

- Acidente resultante da prática de competição esportiva com o veículo;

- Eventos que tenham por causa irradiações provenientes de transmutação, desintegração 
nuclear ou radioatividade;

- Eventos que ocorram em situação de guerra, manifestações populares, atos de terrorismo 
e sabotagem, greves, detenções por parte de qualquer autoridade por delito não derivado de 
acidente de trânsito e restrições à livre circulação;

- Ação ou omissão do associado causadas por má fé;

- Solicitação de Assistência para panes repetitivas;

- Eventuais reboques de veículos que exijam utilização de “munk” ou outro equipamento para fins 
de resgate que não o tradicional “reboque”.

8. PROCEDIMENTOPARA SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO

Nas cidades onde não houver infra-estrutura de profissionais necessária para a prestação dos 
serviços aqui previstos, o associado ou seus familiares poderá providenciá-los, desde que a 
Central de Assistência seja previamente consultada, a fim de orientar e autorizar tal procedimento, 
o que será confirmado pelo conhecimento do código de controle interno fornecido ao associado 
pela Central de Assistência.

O associado deverá acionar a Central de Assistência antes de deixar o Município do evento, 
quando se tratar de emergência que impossibilite o contato prévio. As restituições serão 
calculadas tendo como limite de custo aquele habitualmente praticado pela Central de Assistência 
em condições similares.

Para solicitar esta Restituição, o associado deverá enviar os originais das faturas em 
correspondência endereçada ao:

DEPTO. DE RESTITUIÇÃO

Al. Rio Negro, 433- Prédio I - 5º ANDAR - Alphaville - Barueri/SP- BRASIL- 06454-904 
Informando:

- CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA
- CÓDIGO DO ASSOCIADO
- NOME, ENDEREÇO E TELEFONE PARA CONTATO
- DATA DO EVENTO E SERVIÇO UTILIZADO
- DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO DO VALOR A SER RESTITUÍDO
- NOTAS FISCAIS ORIGINAIS PARA RESTITUIÇÃO



REGULAMENTO DO SORTEIO ASSISTÊNCIA 24H VEÍCULO PREMIÁVEL

TITULAR: Midway S.A. crédito, financiamento e investimento. 

A TITULAR é proprietária de Títulos de Capitalização emitidos pela Icatu Capitalização S.A - 
IcatuCap - CNPJ nº 74.267.170/0001-73 que teve sua Nota Técnica aprovada pela SUSEP 
(Superintendência de Seguros Privados S/A) conforme processo nº 15414.900073/2015-01, que 
lhe permitem concorrer a prêmios de sorteios apurados pelas extrações da Loteria Federal do 
Brasil, 1(um) por mês, no último sábado de cada mês.

A aprovação deste Título pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou 
recomendação a sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. 
O consumidor poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de capitalização, no sítio www.
susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

A cada título correspondente um Número da Sorte, composto de 5 algarismos, atribuídos 
aleatoriamente quando de sua emissão. Será contemplado o Título, vigente na data do sorteio, 
cujos algarismos no Número da Sorte coincidem, da esquerda para a direita, com as unidades 
dos 5 (cinco) primeiros prêmios extraídos pela Loteria Federal do Brasil, lidos de cima para baixo, 
conforme exemplo a seguir:

Primeiro Prêmio: 48.397 • Segundo Prêmio: 63.263 • Terceiro Prêmio: 15.279 Quarto Prêmio: 
23.755 • Quinto Prêmio: 18.020 • Número Sorteado 73950

CESSÃO DE DIREITOS

1. A TITULAR, na qualidade de proprietária de Títulos de Capitalização, cede e transfere ao 
CESSIONÁRIO parte de seus direitos contidos nos referidos Títulos, o de concorrer a sorteios, de 
modo que, sendo sorteado o Número da Sorte informado na sua fatura do cartão Riachuelo, o ora 
CESSIONÁRIOS, desde que seja rigorosamente em dia com o pagamento da sua fatura , fará jus 
a um prêmio em dinheiro no valor líquido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2. Permanece, entretanto, a TITULAR como detentora da propriedade e dos demais direitos e 
obrigações decorrentes dos Títulos.

3. O CESSIONÁRIO participará do sorteio a ser realizado na data indicada em sua fatura do 
Cartão Riachuelo.

4. Não ocorrendo extração da Loteria Federal do Brasil na data prevista para o sorteio, a 
apuração correspondente será baseada na extração imediatamente seguinte da Loteria Federal 
que venha a ser realizado após a data original do sorteio inicialmente prevista.

5. Na hipótese de o CESSIONÁRIO ser contemplado, a presente cessão aperfeiçoar-se-á, ficando 
condicionada à aceitação por parte do CESSIONÁRIO de todos os termos, bem como de sua 
expressa concordância em autorizar a CEDENTE a divulgar o resultado do sorteio, permitindo o 
uso de seu direito de voz e imagem.

TITULAR CEDENTE
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