Rua João Fernandes, 180, B. Jardim – Santo André/SP
Tel: 4436-6800
www.rdlimoveis.com.br

Imóvel Pretendido:
Endereço:__________________________________________________________________
Aluguel:_________________Condomínio:_________________IPTU mensal:__________

Ficha Cadastral Locatário(a,s)(Pessoa Física)
Nome: ____________________________________________________________________
Data nascimento: ___ /___ /______ Local: _________________________________
Nacionalidade:______________Estado civil:____________Regime:______________
RG.Nº _______________________ CPF. Nº _________________________
Profissão: __________________________
Endereço: _____________________________________________________ nº _______
Bairro: ______________________________ Cidade: _____________________
Estado: __________ Telefone: ________________ Cel.: __________________
E-mail: _________________________________________________________________

Dados Comerciais:
Empresa onde trabalha:_____________________________________________________
Telefone: ________________ Data de admissão: ____ / ____ / _____
Cargo: ___________________ Salário: R$ ___________

,

_______

Endereço: ___________________________________________________ nº _________
Bairro: ________________________________ Cidade: __________________________
Estado: _________________
Dados do Cônjuge:
Nome: _________________________________________________________________
Data nascimento: ___/___/______ Local: ____________________
Nacionalidade: __________________ Profissão: __________________________
RG nº: ____________________ CPF nº: __________________________

Dados Comerciais:
Empresa onde trabalha: ___________________________________________________
Telefone: ______________________ Data de admissão: ____ /____ /______
Cargo: _________________________ Salário: R$ __________ , _______
Endereço: __________________________________________________ nº __________
Bairro: _____________________ Cidade: ______________________ Estado: ______

Rua João Fernandes, 180, B. Jardim – Santo André/SP
Tel: 4436-6800
www.rdlimoveis.com.br

Dados Adicionais:
Referências Pessoais:
Nome Completo:___________________________________Telefone: ________________
Nome Completo: __________________________________Telefone: ________________

Relação de documentos e normas da empresa

- Cópia autenticada da cédula de identidade e CPF;
- Cópia simples dos três últimos comprovantes de renda (mínima 3 x valor
do aluguel + encargos);

- Cópia autenticada de comprovante de residência;
- Carteira profissional atualizada; cópia das páginas de identificação,
registro do empregador e atualização salarial;

- Cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento;
- Declaração da empresa onde trabalha atestando que não está cumprindo
aviso prévio;

- Prazo de no máximo três dias para trazer documentação completa;
- Após

entrega da documentação, chaves do imóvel, documentação do
locatário e fiador serão entregues ao departamento jurídico. O imóvel
permanecerá fechado até que o departamento jurídico autorize;

- Caso o locatário more em imóvel locado, trazer cópia autenticada do
-

contrato de locação do atual endereço;
Imposto de renda c/ comprovante de entrega

-

Carta de empresa provando que não está de aviso prévio

*No caso de proprietário de empresa: Contrato social e todas as alterações
a declaração de IRPF e a documentação solicitada acima de todos os sócios.

* Caso o locatário seja casado, o nome de ambos entra no contrato e é
solicitada a entrega da documentação completa de ambos.

