
Regulamento – Campanha de Indicação de imóveis Imobiliária Chequer 
Viçosa-MG, Julho/2019 

 
1. Critérios Gerais 

 

• Serão válidos somente indicações que possuam o contato do proprietário do imóvel: 

nome, telefone/celular. É imprescindível que as informações enviadas durante a 

indicação estejam corretas; 

• Contatos de imobiliárias e corretores não serão válidos; 

• Serão aceitas somente indicações de imóveis residenciais e que estejam localizados na 

cidade de Viçosa; 

• Em hipótese alguma aconselhamos entrar em contato com outras empresas buscando 

obter contato dos proprietários para nos indicar, essa não é considerada uma boa prática 

no ramo imobiliário; 

• É possível indicar quantos imóveis desejar. 

 

2. Como indicar  
 

• As indicações deverão ser feitas somente pelo site www.imobiliáriachequer.com.br, 

onde no rodapé da página haverá um menu “Quero indicar um imóvel”, preencha o 

formulário e envie.  

 

3. Tempo de análise 
 

• Embora nossa equipe seja qualificada para trabalhar no menor prazo possível, a 

Imobiliária Chequer não trabalha com prazo mínimo para análise das indicações 

recebidas, considerando que o número de indicações pode ser grande; 

• Não podemos garantir que todas as indicações sejam publicadas no site, pois a 

publicação depende da autorização do proprietário do imóvel.  



 

4. Critérios para análise e premiação 
 

• A indicação não gerará premiação/pagamento se: 

Ø o imóvel já estiver em nossa base ou já tiver sido indicado por outra pessoa; 

Ø não estiver enquadrado nos critérios gerais deste regulamento; 

Ø o proprietário não se interessar em deixar o imóvel conosco; 

Ø o imóvel não for locado conosco. 

 

• Caso o imóvel já tenha sido indicado, o registro considerado será o que chegou primeiro 

em nossa base de cadastro. Essa qualificação é feita automaticamente pelo nosso 

sistema; 

• Assim que o imóvel for publicado você receberá um e-mail informando que o imóvel está 

sendo divulgado. Neste momento, basta torcer para que ele seja locado o mais rápido 

possível; 

• Quando o imóvel for locado, você receberá outro e-mail, informando a data e horário 

para retirada de sua premiação, que corresponderá a porcentagem de 5% sobre o valor 

do primeiro aluguel firmado em contrato. O prazo para pagamento da premiação poderá 

demorar até 30 dias após a locação do imóvel. 

 

Boa sorte! E quanto mais imóveis você indicar, mais chances de ganhar um dinheirinho extra. 

 

Abraços. 

 

 

 

 

Imobiliária Chequer 


