
 
 FICHA CONFIDENCIAL FIADOR 
 
 
 

NOME: 

Filiação: Pai                                                                                             Mãe: 

Data de Nasc.:____/_____/_____            Nacionalidade:                                                       Estado Civil: 

CPF:                                                                                                          RG:                                                     

End. Res:                                                                          Nº               CEP.                         Bairro:                             Cidade: 

Telefone res: (     )                                               Comercial:  (     )                                              Celular:  (     ) 

E-mail:                                                                                                                               

Emprego atual:                                                                    Profissão:                                     Horário de trabalho:                                  

Tempo serviço:                                                                Renda Mensal:                                    Telefone:  (       )                                                                 

Endereço:                                                                     Nº                                        Bairro:                                   CEP:                                       

Outras rendas: 

CÕNJUGE:  

Filiação: Pai                                                                                Mãe: 

Data de Nasc: ____/_____/____          Nacionalidade:                                                            Estado Civil: 

CPF:                                                                           RG:                                                     

End. Res:                                                                                Nº             CEP.                         Bairro:                             Cidade: 

Telefone res: (     )                                               Comercial:  (     )                                              Celular:  (     ) 

E-mail:                                                                                                                               

Emprego atual:                                                                    Profissão:                                     Horário de trabalho:                                  

Tempo serviço:                                                                Renda Mensal:                                    Telefone:  (       )                                                                 

Endereço:                                                                     Nº                                        Bairro:                                   CEP:                                       

Outras Rendas:                                                       Possui bens imóveis?                                         Quantos? 

Possui carro ou  moto?                                           Marca:                                                 nº placa: 

 
Referencias bancárias: 

Nome e telefone fixo de 02 amigos ou parentes: 
Nome                                    fone (       )                                         Nome                                          fone (        )                         

Quantas pessoas irão morar no imóvel?  

Referencias de imobiliárias ou particulares de moradas anterior nome e fone: 

Aonde nos encontrou ? 

“Sob penas da lei, assumo total responsabilidades pelas informações prestadas, e reservo ao LOCADOR o direito de 
recusar, total ou parcialmente, sem precisar esclarecer o motivo e doou o direito de fazer consultas no SPC/SERASA”. 

 
_________________________________________                              ____________________________________________ 
    Assinatura do Candidato a Fiador                                                             Assinatura do Cônjuge do Candidato a Fiador 
 
                                                                                                  Joinville, _______ de _______________________ de _________. 
 

IMOVÉL PRETENDIDO: 

VALOR DO ALUGUEL:                                                           INICIO DO CONTRATO                                                           VENCIMENTO: 

  



 
 FIADOR: 
 
     Xerox Dos Seguintes Documentos: 
 

1. RG e CPF  de todos que o nome for no contrato. 
2. Certidão de Casamento ou Nascimento (Atualizada) 
3. Comprovante de Residência  (talão de água ou luz) 
4. Comprovante de Renda (Casal) as últimas 03 folhas (Se for autônomo a declaração 

autenticada) 
5. Declaração de Imposto de renda (se declara). 
6. Renda de 03 vezes o valor do aluguel (é somado renda de todos que o nome constar no 

contrato). 
7. É necessário o fiador ter 01 imóvel, solicitar no Cartório o registro geral do imóvel com data 

atualizada de onde o imóvel foi registrado, (se for contrato copia autenticado). 
 
 
FUNDO RESERVA 

1. Optando por trabalhar com Fiador realiza um deposito /transferência do fundo reserva para 

manutenção final do imóvel. (Consultar o valor do fundo reserva do imóvel). 

 
 
 

Lembrando que ninguém pode ter restrições no nome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


