
ACRÓPOLE IMÓVEIS        Rua Domingos Vieira, 300 Sala 501 – Santa Efigênia / BH 
                                Especializada em locações                               Telefone: (31) 3241-8101 – Creci 5572      

 

 

 

 

 

 
 

1) Favor IMPRIMIR 3 (três) cópias das fichas cadastrais, antes de preencher. Uma para o (a) 
candidato (a) a inquilino (a) e outra para cada fiador (São 2 fiadores). 

 
2)  As fichas preenchidas e as cópias dos documentos devem ser enviadas para ACRÓPOLE – Rua 

Domingos Vieira, 300 – Sala 501 – Santa Efigênia / BH. 
 

3)  A relação dos documentos a enviar para imobiliária consta no rodapé de cada ficha. 
 

4) Junto com o primeiro aluguel será cobrado o Seguro contra incêndio ANUAL. 

5) Os aluguéis deverão ser pagos através de boletos bancários que a ACRÓPOLE emitirá 
mensalmente e enviará pelos Correios e/ou via e-mail. Mensalmente será cobrada a tarifa de 
cobrança bancária, no valor atual de R$ 3,80 ///. 
 

6) A preferência é dada ao candidato que apresentar primeiro as fichas preenchidas e as 
fotocópias dos documentos. A ACRÓPOLE ressalva o direito de selecionar os candidatos e 
fiadores.  

 
7) A garantia da locação deverá ser feita através de 2 (dois) FIADORES, um deles com imóvel 

quitado e registrado, ambos deve comprovar os rendimentos ou através do SEGURO FIANÇA, 
onde o (a) candidato (a) a locação deverá pegar informações e fazer as fichas junto a FIANSEG, 
Telefone: 3272-7180 e no site: www.fiansegseguros.com.br ou através TÍTULOS DE 
CAPITALIZAÇÃO da Cia. SulAmérica  ou através de DEPÓSITO CAUÇÃO, quando fechar o 
contrato deverá pagar 4 (quatro) meses, isto é, o depósito-caução (3 meses),  mais primeiro 
aluguel.  

 
8) No caso de locação para fins COMERCIAIS, o candidato deverá obter informações junto a 

Prefeitura para liberação do ALVARÁ, antes de assinar o contrato de locação.  
 

9) Se o candidato for Pessoa Jurídica, não serão aceitos os sócios como fiadores. 
 

10) As documentações para cadastro poderão ser enviadas via e-mail, sendo que a ACRÓPOLE 
ressalva o direito de pedir a apresentação de cópias xerografadas, caso não fiquem legíveis.  

 
 

11) Informe-se na ACRÓPOLE sobre os valores dos encargos locatícios (IPTU, condomínio, luz, água 
etc).  

 
12) Expediente da ACRÓPOLE: de 2ª a 6ª feira, de 08:30 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas.  

 

 

 

http://www.fiansegseguros.com.br/

