
 

 

 

CARTA INFORMATIVA SOBRE O TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 

 

VANTAGENS: 

1) A aprovação é rápida e não envolve terceiros (fiadores), causando menos 
constrangimento. 
 

2) Serve para qualquer tipo de imóvel: É possível utilizá-lo como garantia na locação de 
imóveis residenciais, comerciais, galpões, terrenos, prédios, etc. 
 

3) Não será necessário comprovar renda para contratá-lo, nem mesmo se submeter a 
qualquer tipo de análise de crédito ou cadastro. Inclusive, restrições financeiras não 
serão impedimento para a contratação. 
 

4) A contratação é rápida e simplificada, pois você precisará assinar apenas uma proposta 
e efetuar o pagamento de um único boleto, que será gerado com dados cadastrais dos 
envolvidos na locação. 
 

5) A contratação pode ser feita por um terceiro: a solução para quem não dispõe do valor. 
O terceiro não precisará colocar o patrimônio ou renda em risco por sua causa, apenas, 
é claro, o valor referente ao título de capitalização contratado. 
 

6) Findo o contrato de locação no 12° mês de validade do título, o valor do título retorna 
integral e atualizado pela TR. *Se atente para fazer a solicitação com 1 mês de 
antecedência do período de 12 meses. 
 

7) Dois sorteios por mês, pela Loteria Federal, concorrendo ao valor do Título em dinheiro.  

 

DESVANTAGENS: 

1) É preciso pagar à vista de 6 a 12 vezes o valor do aluguel e o valor ficará em poder da 
Seguradora, ou seja, nem imobiliária nem você poderá ter acesso ao valor, a menos que 
desocupe o imóvel. 
 

2) O rendimento não é satisfatório, desta forma, não espere rendimentos superiores aos 
investimentos tradicionais, o valor da reserva de capitalização é atualizado conforme 
a TR (Taxa Referencial). 
 

3) Caso você fique inadimplente, o proprietário poderá solicitar o resgate do título de 
capitalização que você contratou e utilizar o valor para quitar os débitos não pagos. 
 

 
4) Tem desconto se resgatar antes do prazo: O título de capitalização é formatado para que 

você só o resgate ao final da vigência. Desta forma, se você ou o proprietário solicitar o 
resgate antecipado, o valor sofrerá um desconto. 
 

5) Como a reaplicação é automática, caso o aniversário do título de capitalização esteja 
próximo e você já tenha planejado sair imóvel, é importante solicitar 30 dias antes junto 
a empresa de capitalização que o título não seja reaplicado. Fazendo isso, a Tabela de 
Resgate não começará a contar do início e você receberá os 100% do valor da reserva 
de capitalização quando solicitar o resgate no momento em que o contrato de locação 
terminar. 

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


