FICHA DE CADASTRO - PESSOA FISICA

DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE ANEXADA A ESTE CADASTRO.
DO LOCATÁRIO(A).
A) Cópia do CPF e Carteira de Identidade (do casal, se for casado ou estiver vivendo em União Estável).
B) Cópia da Carteira Profissional, contendo, pelo menos, as páginas de identificação com foto e assinatura e as páginas com os registros dos contratos
de trabalho;
C) Cópia do Ultimo “ Contra-cheque”;
D) Cópia da última Declaração de Imposto de Renda.
E) Cópia do último Extrato do Fundo de Garantia;
F) Matrícula atualizada dos imóveis declarados;
G) Certidões Negativas de Ações Civis e Criminais do Fórum Local.
H) Certidão Negativa do Cartório de Protestos de Títulos.(Cartório Fischer)
I) Cópia dos Certificados de Propriedade de veículos automotores
J) Comprovante de Residência.

NOTA: A documentação deverá ser apresentada do pretendente a locação, seu cônjuge, demais pessoas que vão contribuir
no pagamento do aluguel.
Estou ciente e concordo que a análise e aprovação ou não, do cadastro depende de critérios exclusivos da Administradora.
Os motivos de uma eventual não aprovação, não serão divulgados em nenhuma hipótese.
O presente cadastro se destina a avaliações diversas, e não terá qualquer direito ou obrigação reciprocamente, nem faz
pressupor a formação de um pré-contrato. O Locador(a(es) poderá(ão) livremente optar pela aceitação ou não do
pretendente a locação.

ATENÇÃO:
Após a aprovação do cadastro do(a) locatário(a), o(a) Locatário(a) levará o contrato de locação para colher
as assinaturas necessárias para firmar a locação. O(a) Locatário(a) terá o prazo de 05(cinco) dias úteis para
devolve-lo com as assinaturas autenticadas em cartório. E não devolvendo o contrato no prazo estipulado, se
dará como desistência e perderá o direito à locação, e o locador(a) poderá ofertar e alugar o imóvel a qualquer
outro pretendente.
Novo Hamburgo/RS, ____ de ________________ de ________

_______________________________________
Ciente Assinatura do Locatário(a).
A Presente ficha cadastral é de uso exclusivo da TITANIUM IMÓVEIS CRECI: 24623 - J

