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Nós trabalhamos com 4 formas: 
 
1ª – COM UM FIADOR; 
 
 Onde ele  deve ter uma renda de 3x o valor da locação + encargos e apresentar algum imóvel 
em seu nome. 
 
*Preciso da documentação que está listada no arquivo em anexo. 
 
2ª – SEGURO FIANÇA; 

É feito uma análise de risco pra cada cliente. Normalmente o valor fica entre 1x e 2x alugueis 
que podem ser parcelados em  11 vezes ou pagos a vista. Somente a corretora poderá fazer a cotação 
precisa do orçamento.  
 Ele dá direito ao uso de serviços terceirizados como chaveiro, eletricista, limpeza de calha etc. 

*Documentos: RG;CPF; Comprovante de renda e residência para o seguro e a documentação da lista em 
Pessoa Física/Jurídica para a imobiliária. 
 
3ª – TÍTULO CAPITALIZAÇÃO: 

 
Você faria um depósito de 10x o valor do aluguel + encargos antes de entrar no imóvel e esse 

valor ficaria retido até o fim do contrato. Nessa opção há estorno com acréscimo de juros. 
 
4ª – CREDPAGO (cartão de credito): 
 
 É feito cadastro do locatário no sistema do credpago seguros, onde o cliente estará utilizando o 
cartão de credito para garantia na locação, o valor a ser pago é 10% do valor total do aluguel (aluguel + 
encargos) na sua fatura do cartão, e o valor é parcelado anualmente. 
 O aluguel é pago via boleto bancário para a Imobiliária, e o inquilino pagará uma taxa de setup 
(taxa de serviço) de R$:.120,00 parcelado em até 3x. Após o cadastro do cliente no sistema da CredPago 
Seguros a análise é feita em 60 segundos, caso o valor da locação seja um valor alto a análise pode levar 
alguns minutos. 
 
*Apenas a documentação que está em Pessoa Física/Jurídica, na lista em anexo. 
 


