
 
 

FICHA CADASTRAL PESSOA FÍSICA 
Imóvel Pretendido: _________________________________________Aluguel: R$ ____________________ 

Marque com (X)  (__) Inquilino    (__) Fiador (a)  Finalidade da Locação: (___) Residencial (___) Comercial 

No caso de locação Residencial mencionar no verso da ficha os nomes, idades e grau de parentesco das pessoas 

que irão residir no imóvel e no caso de locação comercial citar o ramo de atividade.  

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Nome: ________________________________________________________Data Nascimento:___/___/____ 

Estado Civil:_______________Nacionalidade:________________ Naturalidade:______________________ 

Filiação:  Pai:___________________________________Mãe:_____________________________________ 

Identidade (RG): _____________________Órgão Exped: _____________Data Emissão: ____/____/______ 

CPF: ___________________________________Regime de Casamento:_____________________________ 

Cônjuge: _________________________________________________Quantos dependentes: ____________ 

2 – ATIVIDADE / PROFISSÃO 

Profissão: ______________________ Empresa onde trabalha:_____________________________________  

Tempo de emprego: _________Salário/Retirada: R$________ Site da empresa: _______________________  

Profissão do Cônjuge: ______________________Empresa: _______________________________________ 

Tempo de emprego: _________Salário/Retirada: R$________ Site da empresa: _______________________  

3 – LOCALIZAÇÃO / CONTATOS 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:__________________________________________Bairro: ______________ 

Cidade: _________________________UF: _____CEP:______________ Tempo Cidade: _______________ 

Tipo de Imóvel: (___) Próprio (___) Alugado / Terceiros (___) Família –  Tempo Imóvel: ______________ 

Imobiliária onde pago aluguel: ________________________________Telefone: (___)__________________ 

ENDEREÇO COMERCIAL: _________________________________________Bairro: ________________ 

Cidade:__________________________UF:_____CEP:________________ 

Telefone comercial: (___)______________Ramal:____Telefone fixo Residencial: (____)________________ 

Celular (es): (____)_________________ (_____)___________________Outros: ______________________ 

E-mail: _________________________________Desejo receber Boletos aluguéis por e-mail: (_) Sim (_) Não 

Citar  2 (duas) referencias pessoal (parentes ou amigos ou conhecidos):  

Nome: _________________________________________Telefone de contato: _______________________ 

Nome: _________________________________________Telefone de contato: _______________________ 

4 – REFERÊNCIAS BANCÁRIAS OU COMERCIAIS 

Banco (Agência) ou Empresa: ____________________________________Telefone: __________________ 

Banco (Agência) ou Empresa: ____________________________________Telefone: __________________ 

5 – BENS 

Imóvel: _____________________________________________ Valor: R$ ___________________________ 

Número Registro Imóvel: __________________Cartório ___________Livre de ônus? (___) Sim (___) Não 

Veículo:_________________________Modelo___________________   Valor R$ _______________ 

Placa: _______________ Ano:_____/_______ Livre de ônus? (___) Sim (____) Não 

Caso tenha outros imóveis ou veículos, favor informar os dados no verso da presente ficha.  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

FAVOR ANEXAR OS XEROX DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: Identidade, CPF, Comprovante de Renda, comprovante 

de endereço residencial (contas de luz ou água ou telefone fixo), registro de imóvel de um dos fiadores, identidade e CPF do 

cônjuge. O candidato a Inquilino (a) deverá apresentar xerox dos 6 (seis) últimos recibos de aluguéis. Certidão de casamento ou 

divórcio. O xerox da identidade e CPF do (a) inquilino (a) deverá ser AUTENTICADO em Cartório. 

 
Depois de preenchidas as fichas (locatário e fiadores) e juntadas as documentações solicitadas acima, favor entregar na ACRÓPOLE  
IMÓVEIS: Rua Domingos Vieira, 300 – Sala 501 Santa Efigênia / BH . Telefone: (31) 3241-8101 ou enviar para o e-mail: acropole@acropolebh.com.br 

Expediente: de 2a. a 6a. feira: de 08:30 às 11 e de 13 às 17 horas (fechado de 11 às 13 horas).  

Visite o site: www.acropolebh.com.br 


