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Ficha Cadastral – Pessoa Física (Informações sigilosas) 

Fiador  

Dados Pessoais: 

Nome: __________________________________________________ Data Nasc: ____/____/____ 

CPF: ____________________ CI: _________________ Naturalidade: ______________________ 

Telefones: ____________________________E-mail: ___________________________________ 

Endereço Residencial: ____________________________________________________________ 

Bairro: _____________________Cidade: ________________________CEP _________________ 

Profissão: ______________ Estado Civil:_______________Nacionalidade: __________________ 

Filiação: Pai: ______________________________Mãe: _________________________________ 
 

Atividades 

Nome da Empresa em que trabalha________________________________________________ 

Endereço Comercial: _____________________________________ Telefone.: _____________ 

Cargo: _____________ Admissão em: ___________Rendimento Bruto: R$ ________________ 

Outros rendimentos: ____________________________________________________________ 

Possui imóvel? ________Endereço: ________________________________________________ 

Dados do Cônjuge: 

Nome: _____________________________________________ Data Nasc. _____/_____/_____ 

CPF: ________________CI: ___________________ Profissão: _________________________ 

Telefones: ____________________________E-mail: ___________________________________ 

Exerce atividade remunerada? __________ Nome da empresa: __________________________ 

Endereço da empresa: _______________________________ Telefone: ___________________ 

Data de Admissão: ______________ Cargo: _______________ Salário: __________________ 
 

 

A imobiliária se reserva o direito de solicitar os originais e outros documentos, se for 

necessário. 

1 – Apresentar CPF e RG do locatário e cônjuge, cópia da certidão de casamento (se for casado ou 

averbação de separação). 

2– Comprovante de renda do fiador, (mínimo de três vezes o valor do aluguel), Imposto de 

Renda Completo, ou os 3 (três) últimos Contra Cheque com a cópia da carteira de trabalho onde 

consta contrato de trabalho e a foto.  

3 – Comprovante de residência em Belo Horizonte atual, conta de água, luz ou telefone. 

4 – De um fiador: Ser proprietário de um imóvel, livre de ônus em Belo Horizonte (Registro 

imóvel atualizado e cópia do IPTU). 
 

Endereço do imóvel pretendido: ________________________________________________ 
 

Valor do Aluguel: R$ __________Recepcionista: ____________Data da entrega:____/___/ _____ 
 

Responsabilizo-me pela veracidade das informações acima por mim prestadas: 
 

 

____________________________     _____________________________ 

Fiador                  Cônjuge 
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