
(    ) Locatário

(    ) Fiador

Paga aluguel atualmente: (     ) Sim   (     ) Não

(    ) Facebook         (    ) Indicação         (    ) Placa no Imóvel         (    ) Site Topus         (    ) Já é cliente         (    ) Outros

Declaro(amos) como verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumo integral responsabilidade, 

sob pena de incorrer as devidas sanções previstas em lei.

Assinatura: _________________________________________ Assinatura: _________________________________________

Caxias do Sul, _____de____________________de_____. PARA USO DA IMOBILIÁRIA:

PARA USO DA IMOBILIÁRIA:

Código:Responsável pela Documentação:

Endereço do Imóvel Pretendido:

(      ) Seguro      (      )Título Capitalização      (      ) Fiador                Valor Aluguel: R$Prazo Locação:           meses

Nª pessoas que residirão no imóvel:Finalidade da Locação: 

IDENTIFICAÇÃO:

CPF: RG: Órgão Expedidor:

Nome:

Fone Comercial: (      ) Cargo: Tempo de serviço (empresa atual):

Data Nascimento: Naturalidade: Nacionalidade: Estado Civil:

Fone convencional: (      ) Celular: (      ) Email:

Nome da empresa onde trabalha: Endereço Comercial:

Filiação: Pai: Mãe:

Endereço Pais: Próximo: Fone Pais: (     )

DADOS DO CÔNJUGE: esposo(a) ou companheiro (a)

Regime de casamento: (      ) União Estável     (      ) Separação Bens     (      ) Comunhão universal de bens     (      ) Comunhão parcial de bens

Nome:

CPF: RG: Órgão Expedidor:

Nome da empresa onde trabalha: Endereço Comercial:

Fone Comercial: (      ) Cargo: Tempo de serviço (empresa atual):

Data Nascimento: Naturalidade: Nacionalidade: Estado Civil:

Fone convencional: (      ) Email:Celular: (      )

Data / Visto:

Tempo que reside no imóvel atual: Motivo que está desocupando o imóvel atual:

Pessoais (nome e parentesco): Fone: (        ) Endereço:

SPC / SERASA / OUTROS: 

Comerciais: Fone: (        )

Comerciais: Fone: (        )

Pessoais (nome e parentesco): Fone: (        ) Endereço:

AUTOMÓVEL: Marca / Tipo:

REFERÊNCIAS:

Obs:

Rua: Nº: Bairro: Cidade/estado:

Nome e telefone da imobiliária ou proprietário: (      )

COMO ENCONTROU A TOPUS:

Bancárias (banco): Agência: Fone: (        )

Bancárias (banco): Agência: Fone: (        )

Rua La Salle, 1044 Fone: (54) 3025-2544

CADASTRO DE CLIENTE PESSOA FÍSICA

TJ / FC:

Data / Visto:

Parecer Jurídico:

ENDEREÇO ATUAL

Endereço Pais: Próximo: Fone Pais: (      )

Salário / Pro-Labore: Aposentadoria:

Esposo(a) ou Companheiro (a)Aluguéis:

RENDIMENTOS MENSAIS

Filiação: Pai: Mãe:
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