
 

 

 

 

INFORMATIVO SOBRE O SEGURO FIANÇA 

 

VANTAGENS: 

1) Como o seguro é feito direto no nome do inquilino, não é necessário ter um fiador para 
adquirir o seguro. O processo é feito para ser sem burocracia e rápido, como o seguro 
de um carro, por exemplo.  
 

2) Ao contratar o seguro, você contrata junto uma assistência 24 horas, com ela o(a) 
locatário(a) poderá contar com: Chaveiro, eletricista, vidraceiro, encanador, 
assistência para computadores, assistência para eletrodomésticos e uma rede 
conveniada para obter descontos em outros serviços, 24 horas por dia. 
 

3) Os critérios de contratação são próprios da seguradora, como o seguro fiança envolve 
concessão de crédito, o cadastro do locatário e sua renda são fatores preponderantes. 
 

4) Independente do motivo do não pagamento do aluguel, após o primeiro mês de atraso, 
a seguradora assume o compromisso e o proprietário passa a receber regularmente pelo 
período de 90 dias. 
 

5) O pagamento do aluguel e encargos em dia pode significar descontos na renovação do 
seguro, no formato de bonificação. 
 

6) Como a renovação não é automática, caso você não goste do seguro, após o período 
de 12 meses você pode optar por outra forma de garantia do contrato de locação. 

 

 

DESVANTAGENS: 

1) Não renova automaticamente. Como a Lei do Inquilinato prevê a obrigação do inquilino 
quanto à apresentação da, uma vez que a garantia foi instituída no contrato, a renovação 
é obrigatória, podendo justificar a desocupação adiantada caso solicitada pelo 
proprietário. A Silva Imóveis e a seguradora irão lhe ajudar a lembrar de renovação de 
sua garantia. 
 

2) Se o seu nome constar em algum cadastro de inadimplentes (SPC, SERASA) a 
contratação ficará bem mais difícil. 
 

3) O pagamento é apenas à vista no ato de contratação do imóvel, ficando garantido pelo 
período de 12 meses. 
 

4) No caso de locações comerciais, além da empresa, os sócios poderão ser locatários 
solidários. Vai depender da análise da seguradora. 

 

 

“Para imprimir este documento utilizamos folha usada. Proteja o meio ambiente!” 


