
MODALIDADES DE GARANTIA 

 

1) FIADOR 

Em locações residenciais ou comerciais, será necessário apresentar um fiador que tenha 01 

imóvel em seu nome. Este imóvel não poderá estar financiado, e deve ser livre de qualquer 

dívida, penhora e não pode estar em área maior. 

Em locações  com valores superiores a R$ 1.500,00, se faz necessário a apresentação de dois 

fiadores.  

Todos os interessados deverão comprovar renda superior a 03 (três) vezes o valor do aluguel, 

caso não haja a comprovação, a situação será analisada. Também deverá o (s) fiador (es) 

preencher ficha cadastral (devidamente preenchida e assinada), assim como apresentar cópias 

de CPF e RG (do casal, se for o caso), comprovante de renda, comprovante de residência, 

certidão negativa de protestos (Pessoa Física), certidão de casamento ou união estável, além da 

matrícula atualizada do imóvel (quitada e sem ônus). 

2) CREDPAGO 

Nesta modalidade serão exigidos os dados pessoais do cliente (RG, CPF, endereço), além de um 

cartão de crédito com limite a vista superior a 4X o valor total da locação (aluguel+ taxas 

(condomínio, IPTU, luz), e também a última fatura paga do cartão de crédito. Em no máximo 15 

minutos o cliente já tem a resposta de aprovação ou não.  

O custo dessa operação é de 8% ao mês sobre o valor total do aluguel, além de R$ 120,00 de 

taxa de contratação do serviço, somente no ato de fechamento da locação. Exemplo: caso o 

valor total de aluguel for R$ 1.000,00, a taxa será de R$ 80,00 ao mês.  

3) SEGURO FIANÇA 

Na modalidade Seguro- fiança será contratada uma apólice de seguro. O valor deste seguro 

varia, normalmente entre 2 a 3 vezes o valor do aluguel. Existe a possibilidade de parcelamento 

do valor. O seguro é válido por um ano e deve ser renovado anualmente. 

4) TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 

No Título de capitalização o valor investido será maior: 6x o valor do aluguel. Porém ele terá que 

ser pago à vista, no ato da locação, funcionando como uma caução, pois ao momento que findar 

a locação, e caso não houverem pendências, o inquilino resgatará o valor.  

 


