
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 

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 cancelamento do seguro garantidor da 
locação, 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, com a Seguradora para emissão da Apólice do Seguro, bem como com o Locador para comprovação da 
Efetivação do Seguro como Garantia 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. 

Local e Data  Assinatura: _____________________________________________________ 
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