
FICHA 
LICER'TFI 

Segurança em alugar 

L�FIANÇA 
n CER'TR 

Ficha Cadastral Pessoa Física 
Email: seguro@fichacerta.com.br - Telefone: (21) 2222-4998 

Dados Pessoais 

Quantidade de pretendentes: 
CPF: 
Tem renda p/ arcar c/ o aluguel: ( ) Sim ( ) Não 
Nome: 
Data de nascimento: 

Dados Complementares 

Pretendente Financeiro: 
Residirá no imóvel: 

Telefone do pretendente: 

( ) Sim ( ) Não 
( ) Sim ( ) Não 

Estado Civil: ( ) Solteiro ( ) Divorciado ( ) Viúvo ( ) Companheiro ( ) Casado 
CPF do cônjuge: 
E-mail do pretendente:

Dados Profissionais 

Vínculo empregatício: ( ) Aposentado / Pensionista ( ) CLT ( ) Autônomo ( ) Empresário ( ) Profissional Liberal 

( ) Estudante ( ) Funcionário Público ( ) Renda proveniente de aluguéis ( ) Do Lar 
Profissão: Empresa: 
Data de admissão: Telefone do local de trabalho: 
Salário: Outros rendimentos: 

Residência atual 

CEP: Estado: Cidade: 
Bairro: Endereço: 
Número: Complemento: Paga aluguel: 

Imóvel pretendido 

( ) Apartamento ( ) Casa ( ) Condomínio Fechado 

Motivo da locação: ( ) Casamento ( ) Para terceiros ( ) Devolução do imóvel 

( ) Imóvel mais adequado ( ) Renovação ( ) Locação em vigor ( ) Separação 

( ) Transferência de empresa ( ) Redução de custos ( ) Independência 

CEP: Estado: Cidade: 
Bairro: Endereço: 
Número: Complemento: 

Aluguel: R$ Condomínio: R$ IPTU: R$ 

( ) Sim ( ) Não 

( ) Próximo ao serviço/Escola 
( ) Para familiares 

1-Autorizo à Ficha Certa consultar meus dados e informações, junto a órgãos de P roteção ao Crédito como a SERASA, ACSP, SP C e

outros, bem como declaro, sob as penas da lei, ter autorização para solicitar a consulta, em nome dos demais pretendentes, financeiros

e não financeiros, citados neste formulário (quando houver).

2-Declaro estar ciente da possibilidade de recusa em função da análise do risco e ou restrições cadastrais, ainda que os requisitos de

comprometimento e comprovação de renda sejam devidamente atendidos.

3-Concordo que as cópias dos documentos apresentados para avaliação do cadastro não serão devolvidas, mesmo em caso de recusa

ou cancelamento da análise cadastral.

4-Declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade, pelas quais me responsabilizo, sob pena da legislação pertinente.

Local e data: Assinatura: 

Observações: 
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