
Sexo:

Admissão:    /    /

Sexo: Data expedição:    /   /

Admissão:    /    /

Fone: (   ) Cel: (   )

Nº Carteira profissional:

CEP:

Estado: Cidade:

Data nascimento     /   / CPF:

RG: Data expedição:    /   /

Estado civil:

Profissão: 

Salário: R$

Regime de casamento:

E-mail:

Cidade:

Nº Título de eleitor:

Estado: Cidade:

CEP: Fone: (   )

Empresa onde trabalha:

Endereço: 

Data nascimento:     /   / CPF: Estado civil:

Nome:

Nome do pai:

Dados pessoais

Nome:

Nome do pai:

Nome da mãe:

Nacionalidade: Naturalidade:

Órgão Expedidor:

Salário: R$

Identificação do cônjuge 

Outros rendimentos:

Nome da mãe:

Empresa onde trabalha:

Endereço: 

Bairro:

Cargo/ Função:

Ramal: (   )

Renda mensal: R$

Zona:

Endereço anterior: 

Bairro:

Se alugado, qual imobiliária:

CEP: Fone: (   )

Profissão: 

Estado: Cidade:

Dados profissionais

Bairro:

Ramal: (   )

Cargo/ Função:

Renda mensal: R$

Outros rendimentos:

Av. Borges de Medeiros, 328 - 3ºAndar - Fone: (51) 3226 - 2638 - Porto Alegre  

maier@maierimobiliaria.com.br - www.maierimobiliaria.com.br

RG:

Imóvel: (  ) Próprio  (  ) AlugadoPeríodo:

Órgão Expedidor:

Endereço do imóvel:

Aluguel: R$

Condomínio*: R$

IPTU*: R$

* Valores aproximados

CADASTRO DE FIADOR



Registro Nº

Registro Nº

Ano

Banco

1-

3.2 - Aposentados

Três últimos extratos do benefício.

3.3 - Funcionários públicos, carteira funcional ou nomeação

1- 

2-

Cartório/ Zona: Folhas:

Veículo

Documentação

1- Cópia do RG e CPF*;

Valor atual: R$Endereço:

Cartório/ Zona: Folhas:

1-

2-

2-

Refências bancárias e pessoais 

Agência

Nome Relação pessoal Fone

Av. Borges de Medeiros, 328 - 3ºAndar - Fone: (51) 3226 - 2638 - Porto Alegre  

maier@maierimobiliaria.com.br - www.maierimobiliaria.com.br

6. Certidão negativa de protesto de títulos da comarca onde reside.

* Apresentar a documentação acima do pretendente à locação, seu cônjuge e demais pessoas que

irão integrar o contrato. Se divorciado ou separado apresentar certidão correspondente. Na entrega,

as cópias deverão estar acompanhadas dos originais ou serem autenticadas.

Três últimos recibos de salário.

3.4 - Empresário

Três últimos recibos de pró-labore, contrato social da empresa, declaração de imposto de renda da 

empresa.

3.5 - Autônomo

Extrato em PDF dos três últimos meses da conta bancária

2- Cópia da última declaração de imposto de renda com recibo de entrega*;

3- Comprovante de renda (mínimo de 3x valor do aluguel + taxas)*;

3.1 - Regime CLT

Cópia da Carteira Profissional (páginas de identificação com foto e registro dos contratos de 

trabalho);

Cópia dos últimos três contracheques;

Cópia do último extrato do fundo de garantia.

Livro:

Placa Valor atual: R$

4. Comprovante de residência (luz ou água);

5.  Matrícula atualizada dos imóveis declarados (emissão até 30 dias);

Patrimônio

Endereço: Valor atual: R$

Livro:

Fone
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