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ESCOLHA A MELHOR FORMA PARA ALUGAR SEU IMÓVEL 

ALUGUE SEM PRECISAR DE FIADOR   

 O pretendente a locação fará um seguro voltado para locação residencial, onde será cobrado um valor 
em média de 7% a 13% sobre o valor do aluguel, mensalmente. 

 Exemplo: Aluguel de R$ 600,00, o seguro ficará entre R$ 30,00 a R$ 78,00, mensais. 

 É necessário ter renda comprovada de 4 (quatro) alugueis. 
(Exemplo: Aluguel de R$ 500,00. A renda comprovada deverá ser de R$ 2000,00)  

Observações: Caso não tenha a renda sozinho(a), poderá juntar renda com outras pessoas.  
Para a modalidade de locação COMERCIAL, será necessário comprovar a renda de 6 vezes o valor da locação.  

JÁ PENSOU EM ALUGAR SOMENTE COM CARTÃO DE CRÉDITO?  

 Agora você pode! É necessário apenas possuir um cartão de crédito com o limite de 04 vezes o valor 
do aluguel + os encargos (IPTU, CONDOMINIO) caso haja.  
E o melhor, para a aprovação não precisa apresentar nenhum documento, somente informar os 
dados pessoais e a aprovação sai com 15 minutos.  
 

 Sendo aprovado será cobrada uma taxa de 10% por mês sobre o valor do aluguel + os encargos. A 
cobrança é feita diretamente no cartão de crédito. 
 

Observações: Caso não possua o limite total de 04 vezes o valor do aluguel + encargos, poderá juntar o limite com 
cartão de outra pessoa. Será cobrada uma taxa de cadastro no valor de R$ 120,00 por ano.  A garantia tem válidade 
de 12 meses, devendo ser renovada ao final do prazo. 
Para locação comercial, é valido somente locação em nome de Pessoa Fisica 

GUARDE SEU DINHEIRO DURANTE A LOCAÇÃO   

 O pretendente pagará um valor à vista, que ficará guardado com a seguradora SULAMERICA 
(ICATU) durante a locação. O valor do título de capitalização é em média de 6 a 12 vezes o valor 
do aluguel + encargos, dependendo da análise.  

Observações: Ao final da locação o valor é devolvido, respeitando o periodo de vigência. 

PEÇA AUXÍLIO A UM AMIGO OU FAMILIAR  

 02 fiadores de renda que tenham a renda comprovada de 03 vezes o valor do aluguel, ou; 
 02 fiadores, sendo: 01 de renda + 01 de imóvel, que tenha imóvel próprio com Escritura e Registro 

em BH ou região e que não esteja financiado, ou; 
 PARA ALUGAR UM IMÓVEL ATÉ R$ 500,00, apresente apenas 01 fiador que tenha a renda 

comprovada de 03 vezes o valor do aluguel. 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 A documentação varia de acordo com a modalidade de GARANTIA ESCOLHIDA. Assim que definir 
qual a melhor opção dentro das listadas acima, basta solicitar ao nosso setor de locação a relação 

de documentos necessários.  Tel: (31) 3418-3090 / (31) 3418-2099 / (31) 98954-1865   
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