
  Ficha Cadastral – Pessoa Física 
 Pretendente a:  ☐ Inquilino   ☐ Fiador 

Email: atendimento@fichacerta.com.br - Telefone: 21 2222-4998 

Anexar: CPF, Carteira de Identidade, comprovante de residência e renda e os últimos 3 recibos de aluguel. Consulte-nos sobre a documentação para 
comprovação de atividade e renda (originais e cópias para conferência).  

DADOS PESSOAIS 

Imóvel Pretendido: 
Bairro:   Cidade: 

 Tipo:  IPTU (opcional): 
UF: Aluguel:      Encargos: 

Quem Ocupará?  (  ) adultos  e (     ) Crianças    Possui Animais?  
Nome:   CPF:     Identidade: 
Órgão Exp.:    Data Exped.:    Data de Nascimento:  

 Naturalidade:     Estado Civil:  
Pai: 

Nacionalidade: 
Mãe:      
Endereço:  Bairro:  

UF:  CEP:Cidade: 
Telefone:  Celular:  E-mail:
Tempo de Residência: (    ) anos e (    ) meses  Paga Aluguel?  A Quem?  Tel: 

DADOS PROFISSIONAIS 

CNPJ: 
Cidade:   UF: 

Profissão:      Função: 
Data de Admissão:  Empresa: 
Endereço:       Bairro: 
Tel:       Celular:      E-mail:
Salário: Outras Rendas:  Origem: 

DADOS DO CÔNJUGE 

CPF:     Identidade:  
 Data de Exped.:  Data de Nascimento:  

Naturalidade:  
Função:   

Bairro:  
UF: 

Nome:
Órgão Exp.:  
Nacionalidade: 
Profissão:
Empresa:    
Endereço:

Tel.: Celular: 

Estado Civil:
Data de Admissão: 
Salário: 

E-mail:

Rio de Janeiro,  Assinatura: _____________________________________________________ 

Termo de Privacidade e Consentimento 

Ao nos enviar este formulário, você concorda expressamente com a validade e eficácia do tratamento de seus dados pessoais 
(detalhados nesse formulário), com vigência a partir da sua aceitação. Seus dados pessoais serão armazenados por um período 
de 5 (cinco) anos após a conclusão da análise de crédito ou 5 (cinco) anos após o encerramento da locação, nos casos em que a 
locação for efetivada, para fins de cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, sempre respeitando os prazos estabelecidos 
na legislação aplicável (LGPD).  

Ressaltamos que para realizarmos nossos serviços, compartilhamos alguns dos seus dados pessoais com fornecedores de 
informações de crédito e cadastro, com contrato formal com a FICHA CERTA, para obtenção dos retornos necessários para a 
análise de crédito. Eventualmente, seus dados podem ser compartilhados com o locador do imóvel pretendido, para fins de 
validação das informações e tomada de decisão acerca da locação pretendida. 

O Termo de Privacidade e Consentimento na íntegra está disponível em nosso site: fichacerta.com.br/termo-de-consentimento. 
Em caso de dúvidas relacionadas ao conteúdo do presente Termo, entre em contato conosco através do e-mail 
privacidade@fichacerta.com.br. Estamos à disposição para ajudá-lo e mantê-lo sempre informado. 

Você consente livremente com as condições deste Termo de Privacidade e Consentimento? 

☐ Sim, eu dou meu consentimento.

Caso NÃO consinta, basta NÃO ENVIAR este formulário preenchido. 

Cidade: 

- Fazer Ficha do Cônjuge?(custo adicional)       SIM     (Necessária para Complemento de Renda)
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