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Olá, Consorciado(a) Agibank, você foi contemplado! 

Sua realização é agora! 

Para tornar as próximas etapas mais simples e fáceis, 

preparamos este guia para você. 

Aproveite! 

 



 

  

 

 

  

Agora, o próximo passo para a conquista do seu  

imóvel é a aprovação do seu crédito. 

Siga todos os passos relacionados a sua situação para 

agilizar este processo. Para facilitar o seu controle e 

evitar devoluções, preparamos uma lista com todos os 

documentos que você vai precisar. 



 

  

 

 

  

O primeiro passo é reunir toda a documentação necessária para a 

análise de crédito. Leia com atenção os requisitos a seguir.  

 

Neste momento é necessário providenciar cópia 

 simples dos documentos que constam no Anexo I  

(se você for pessoa física) ou Anexo II  

(se você for pessoa jurídica) e enviá-los para o e-mail: 

analiseconsorcio@agibank.com.br 

 

DOCUMENTOS PARA 
ANÁLISE DE CRÉDITO 



 

  

 

 

  

Após receber a documentação, a Administradora fará a análise de crédito, que leva 

em média 48 (quarenta e oito) horas úteis para retorno.  

 

Os documentos solicitados são fundamentais para iniciar a análise da de crédito, 

podendo a Administradora solicitar alguns documentos complementares não contidos 

nesta relação de documentos, se: 

 

- Você não comprovar renda suficiente;  

- Você possuir restrições financeiras ou cadastrais. 

 

Importante: A análise de crédito possui validade de  

60 dias contados a partir da aprovação.   

ANÁLISE DE CRÉDITO 



 

  

 

 

  

Após a aprovação da análise de crédito, você poderá optar 

por adquirir, construir ou reformar um imóvel. 

Neste momento é necessário providenciar o que consta no Anexo III e enviar para o e-

mail: garantiaconsorcio@agibank.com.br. 

 

Assim que recebida a documentação do imóvel, a Administradora providenciará o 

envio do boleto da taxa de vistoria para que você efetue o pagamento. 

 

Após o pagamento, a empresa avaliadora entrará em contato para marcar a 

vistoria do imóvel. 

 

Para que seja aceito como garantia, o valor de liquidação do imóvel deve ser 

superior ao saldo devedor da cota, caso contrário, poderão ser solicitas garantias 

adicionais. 

AQUISIÇÃO, 
CONSTRUÇÃO OU 
REFORMA DO IMÓVEL 



 

  

 

 

  

O laudo de avaliação, que leva em média 7 (sete) dias úteis para ser  

entregue, será analisado pela Administradora. Nesse momento, será veficiado se o  

imóvel poderá ser aceito como garantia.  

 

A administradora solicitará via e-mail os documentos das partes  

envolvidas para escrituração, de acordo com a finalidade da 

 utilização da carta de crédito. Após providenciar a documentação,  

você deverá enviá-la digitalizada para o e-mail: 

 garantiaconsorcio@agibank.com.br.  

 

Assim que recebidos todos os documentos, será realizada a análise. Estando  

toda a documentação completa e sem pendências, a Administradora  

autorizará você a  enviar a documentão original e a efetuar o pagamento  

da guia de ITBI junto à prefeitura municipal do local do imóvel, enquanto o contrato de 

alienação é providenciado. 

DOCUMENTOS PARA 
ESCRITURAÇÃO 



 

  

 

 

  

Assim que o contrato de alienação estiver pronto, ele será enviado a você por 

correio, para que sejam providenciadas as assinaturas e posterior registro da 

alienação. Após averbações/registro já concluídos, uma (01) via do contrato, 

juntamente com uma (01) matrícula original e atualizada, já constando o 

devido registro de alienação para o consórcio, devem ser remetidos para a 

Administradora, primeiramente, digitalizados para conferência. 

CONTRATO 
DE ALIENAÇÃO 



 

  

 

 

 

  

Os valores referente ao crédito somente poderão ser liberados, conforme 

consta no contrato de alienação, 72 horas uteis após o recebimento na sede da 

administradora do contrato de alienação devidamente assinado por todas as 

partes e registrado, com a certidão atualizada da(s) matrícula(s) do(s) 

imóvel(is) constando alienação para o Consórcio.   

PAGAMENTO 



 

  

 

 

  

Nenhum dos documentos solicitados poderão sofrer rasuras. A evidência de rasura 

em qualquer um dos documentos anula-o automaticamente;  

 

Os documentos deverão ser preenchidos e/ou assinados respeitando todas as 

orientações dadas por e-mail;  

 

No momento da efetivação do pagamento do crédito, a cota não pode ter parcelas 

em atraso;  

 

Com o objetivo da defesa dos interesses do grupo, a Administradora poderá, a 

qualquer momento, solicitar documentos e/ou garantias complementares. 

IMPORTANTE 



 

  

 

 

  

A Administradora não pode realizar pagamento de valor maior do que aquele 

apurado como valor de mercado no laudo de avaliação do imóvel;  

 

Os procedimentos mencionados neste documento estão contemplados no 

regulamento para a formação de grupos de consórcio que está disponível em nosso 

site: http://www.agibank.com.br. 

IMPORTANTE 



 

  

 

 

  

Aproveite sua nova conquista! 
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ANEXO I - ANÁLISE DE CRÉDITO PESSOA FÍSICA 

 

 Para cadastro:  

 Ficha Cadastral preenchida e assinada (Anexo IV); 

 Declaração Pessoal de Seguro preenchida e assinada (Anexo V); 

 Carteira de identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteira funcional ou outro documento com 

fé pública que permita a identificação do consorciado; 

 CPF ou 2°via retirada do site da Receita Federal (caso o documento de identificação não 

informe); 

 Se o estado civil declarado for “casado(a)”, o(a) consorciado(a) deve enviar documentos 

de identificação do cônjuge; 

 

 Comprovante de residência:  

 Conta de luz, água, telefone fixo ou móvel; TV e internet por assinatura, 

correspondência bancária, fatura de cartão de crédito, fatura condomínio, IPTU do ano 

em exercício, extrato do FGTS, contracheque/holerite enviado pelo correio (validade 

90 dias¹), Contrato de locação².  

¹Prazo de 90 dias a partir da data de emissão do documento.  

²Deverá estar em período de vigência e ser enviado devidamente assinado por locador 

e locatário, contendo assinaturas reconhecidas por autenticidade em cartório, 

juntamente com o comprovante de residência em nome do locador. 

 

 Comprovante de renda:  

 

Se assalariado:   

 Cópia dos 03 últimos contracheques¹; 

 Cópia da carteira de trabalho: página da foto e verso (qualificação civil), página do 

contrato de trabalho atual com assinatura empresa e, se houver, página de alterações 

salariais e/ou razão social da empresa;  
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¹Se o consorciado possuir renda variável (comissionado / hora extra), apresentar os 

contracheques dos 06 últimos meses; 

 

Se for funcionário público:  

 Cópia dos 03 últimos contracheques;  

 Termo de posse ou portaria de Nomeação e exercício em cargo público (cópia simples);  

 

Se aposentado ou pensionista:  

 INSS: cópia do cartão de benefício acompanhado pelos extratos dos 3 últimos meses de 

crédito em conta ou cópia do detalhamento emitido através do site Dataprev. 

 Estado ou Município: 03 últimos contracheques;  

 

Empresário:  

 Cópia simples do Contrato Social e alterações ou Consolidação datada após 2003. Ou 

ainda, dependendo da natureza jurídica da empresa, Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual ou cópia do Requerimento de Empresário e alterações 

(se houver);  

 Cópia da declaração de Imposto de Renda do último exercício com comprovante de 

entrega.  

Caso não tenha declarado o IR e/ou este não apresenta a renda necessária para 

operação, a comprovação da capacidade financeira deverá ser feita por meio da 

apresentação do faturamento líquido dos últimos 12 meses, assinada pelo contador, 

com número do CRC e do administrador da empresa, ambos com firma reconhecida por 

autenticidade, com uma das opções:  

- Comprovantes de retirada de pró-labore dos 03 últimos meses emitido pela empresa;  

- Comprovante de retirada de distribuição dos lucros relativos ao período dos últimos 

12 meses; 

ou 

- Apresentação do extrato da movimentação bancária dos últimos 6 meses. 

 

Se for Autônomo/ Profissional Liberal:  

 Cópia da declaração de Imposto de Renda do último exercício com comprovante de 

entrega.  
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Caso não tenha declarado o IR e/ou este não apresenta a renda necessária para 

operação, deverá ser apresentado um dos seguintes documentos: 

 DECORE: formulário padrão mais declaração comprobatória de percepção de 

rendimentos referente aos 03 últimos meses, anexando os documentos Recibo de 

Pagamento à Autônomo (RPA); ou  

 Declaração de Autônomo assinada e com a assinatura reconhecida por autenticidade 

em cartório (declarando quanto percebe mensalmente), acompanhado dos extratos 

bancários dos últimos 06 meses. 

Observação: Profissional Liberal - obrigatório apresentar cópia da carteira funcional 

(advogado, dentista, médico, engenheiro, entre outros);  

 

Se for produtor rural:  

 Cópia da declaração de Imposto de Renda do último exercício com comprovante de 

entrega.  

Caso não tenha declarado o IR e/ou este não apresenta a renda necessária para 

operação, deverá ser apresentado um dos seguintes documentos: 

 Cópias simples das notas (talão) e contra notas (DANFE) dos últimos 06 meses do bloco 

de Produtor Rural (produtos de produção mensal); ou  

 Cópias simples das notas (talão) e contra notas (DANFE) de compra e venda da última 

safra do bloco de produtor rural (produtos de produção anual); ou  

 Extrato da Cooperativa com valor de venda dos últimos 12 meses dos produtos 

comercializados; ou  

 Notas Fiscais emitidas pelo comprador referente aos últimos 12 meses dos produtos 

comercializados.  

 

Renda por meio de Aluguéis/Locação de Imóveis:   

 Imposto de Renda: declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) do último 

exercício, com comprovante de entrega. Declaração de IRPF retificadora somente é 

aceita acompanhada da originária; 

 Caso não tenha declarado o IR e/ou este não apresenta a renda necessária para 

operação, a comprovação da capacidade financeira deverá ser feita por meio de uma 

das opções abaixo: 

- Cópia do contrato de locação, devidamente assinado e com firma reconhecida por 

autenticidade, juntamente com os 3 (três) últimos recibos/comprovantes de pagamento 
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ou declaração da Imobiliária pela locação, em papel timbrado, com assinatura 

reconhecida por autenticidade em cartório, constando os dados de identificação dos 

contratantes e do imóvel, bem como o valor mensal do aluguel recebido; ou 

- Cópia do contrato de locação, devidamente assinado e com firma reconhecida por 

autenticidade, juntamente com o extrato bancário dos últimos 3 meses demonstrando 

o valor recebido do aluguel. 

 Apresentar cópia do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) dos imóveis locados, do 

ano vigente. 

 

Observações: 

 

1) A validade da análise de crédito é de 60 dias contados a partir da data de aprovação.  

 

2) Quando casado ou mantenha união estável, o consorciado deverá apresentar os documentos 

do cônjuge ou convivente, que não poderão ter restrições financeiras nos órgãos de proteção 

ao crédito e/ou impedimentos cadastrais, tanto em pessoa física, como pessoa jurídica (em 

empresas que possuírem). Consorciado/fiador deverão comprovar renda líquida igual ou 

superior a três vezes o valor total do seu comprometimento. 

 

3) O fiador deverá ser Pessoa Física com idade até 70 anos e suprir os mesmos requisitos 

mencionados para o consorciado Pessoa Física, comprovando por meio da apresentação de 

certidão da matricula atualizada, a propriedade de pelo menos um bem imóvel registrado no 

nome, sem alienação/hipoteca. 

a. O cadastro do fiador está sujeito à mesma análise do cadastro do consorciado. 

 

Os documentos acima elencados são fundamentais para iniciar a análise do cadastro. Com o 

objetivo da defesa dos interesses do grupo, a administradora poderá, a qualquer momento, 

solicitar documentos e garantias complementares não contidos nesta relação. 
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Tabela de Documentos (CÓPIA SIMPLES) 

Pessoa Física 
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 Ficha Cadastral preenchida e assinada (Anexo IV); 

 Declaração Pessoal de Seguro preenchida e assinada (Anexo V); 

 Carteira de identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH), passaporte, carteira funcional ou outro documento com fé pública; 

 CPF ou 2°via retirada do site da Receita Federal (caso o documento de identificação não 

informe); 

 Comprovante de residência (prazo de 90 dias a partir da data de emissão). 

 Se casado ou mantenha união estável, é necessário apresentar RG e CPF do cônjuge. 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 03 últimos contracheques. 

 CTPS: página da foto e verso (qualificação civil), página do contrato de trabalho atual com 

assinatura da empresa e, se houver, página de alterações salariais e/ou razão social da empresa. 
✔      

 03 últimos contracheques;  

 Termo de posse ou portaria de Nomeação e exercício em cargo público. 
 ✔     

 INSS: cartão de benefício acompanhado pelos extratos dos 3 últimos meses de crédito em conta 

ou detalhamento emitido através do site Dataprev; 

 Estado ou Município: 03 últimos contracheques;  

  ✔    

 Contrato Social e alterações ou Consolidação datada após 2003. Ou ainda, dependendo da 
natureza jurídica da empresa, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual ou 
Requerimento de Empresário e alterações (se houver); 

 Declaração de Imposto de Renda do último exercício com comprovante de entrega.  
 Caso não declare IR, a comprovação da capacidade financeira deverá ser feita por meio da 

apresentação do faturamento líquido dos últimos 12 meses, assinada pelo contador com 
número do CRC e firma reconhecida, com uma das opções:  
-  a comprovação da capacidade financeira deverá ser feita por meio da apresentação do 
faturamento líquido dos últimos 12 meses, assinada pelo contador, com número do CRC e do 
administrador da empresa, ambos com firma reconhecida por autenticidade, com uma das 
opções:  
- Comprovantes de retirada de pró-labore dos 03 últimos meses emitido pela empresa;  
- Comprovante de retirada de distribuição dos lucros relativos ao período dos últimos 12 meses; 
ou 
- Apresentação do extrato da movimentação bancária dos últimos 6 meses. 

   ✔   

 Declaração de Imposto de Renda do último exercício com comprovante de entrega.  

 Caso não declare IR, deverá ser apresentado um dos seguintes documentos: 

- DECORE: formulário padrão mais declaração comprobatória de percepção de rendimentos 
referente aos 03 últimos meses, anexando os documentos Recibo de Pagamento à Autônomo 
(RPA); ou 
- Declaração de Autônomo assinada e com a assinatura reconhecida por autenticidade em 
cartório (declarando quanto percebe mensalmente), acompanhado dos extratos bancários dos 
últimos 06 meses. 
Observação: Profissional Liberal - obrigatório apresentar da carteira funcional (advogado, dentista, médico, 

engenheiro, entre outros);  

    ✔  

 Declaração de Imposto de Renda do último exercício com comprovante de entrega.  

 Caso não declare IR, deverá ser apresentado um dos seguintes documentos: notas (talão) e 

contra notas (DANFE) dos últimos 06 meses do bloco de Produtor Rural (produtos de produção 

mensal); ou notas (talão) e contra notas (DANFE) de compra e venda da última safra do bloco de 

produtor rural (produtos de produção anual); ou Extrato da Cooperativa com valor de venda dos 

últimos 12 meses dos produtos comercializados; ou Notas Fiscais emitidas pelo comprador 

referente aos últimos 12 meses dos produtos comercializados.  

     ✔ 
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ANEXO II - ANÁLISE DE CRÉDITO PESSOA JURÍDICA 

 

 Para cadastro:  

 Ficha Cadastral preenchida e assinada (Anexo IV); 

 Declaração Pessoal de Seguro preenchida e assinada (Anexo V); 

 Carteira de identidade (RG), carteira de trabalho, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 

passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento público que permita a 

identificação dos sócios; 

 CPF dos sócios ou 2°via retirado do site da via retirado do site da Receita Federal (caso o 

documento de identificação não informe); 

 Comprovante de residência da empresa e dos sócios que representam legalmente a 

empresa:   

 Conta de luz, água, telefone fixo ou móvel; TV e internet por assinatura, 

correspondência bancária, fatura de cartão de crédito, fatura condomínio, IPTU do 

ano em exercício, extrato do FGTS, contracheque/holerite enviado pelo correio 

(validade 90 dias¹), Contrato de locação².  

¹ Prazo de 90 dias a partir da data de emissão do documento.  

² Deverá estar em período de vigência e ser enviado devidamente assinado por 

locador e locatário, contendo assinaturas reconhecidas por autenticidade em 

cartório, juntamente com o comprovante de residência em nome do locador. 

 Certidão Simplificada da Junta Comercial Atualizada (validade de até 30 dias);  

 Comprovante de Inscrição do CNPJ;  

 Cópia autenticada do Contrato Social ou consolidação datada após 2003 ou Requerimento 

de Empresário Individual com alterações, se houver. Se Microempreendedor Individual, 

enviar Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 

 

 Comprovante de renda:  

 

 Arquivo da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), constando as demonstrações contábeis do 

último exercício (Balanço Patrimonial, DRE e Balancete);  

 Para empresas enquadradas no Simples Nacional, onde não há a obrigatoriedade de envio 

da ECF, devem ser enviadas as demonstrações contábeis do último exercício (Balanço 
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Patrimonial, DRE e Balancete), emitidas e assinadas pelo Contador, com assinatura 

reconhecida em cartório por autenticidade. 

 

Para empresas sem balanço deve ser apresentado:  

 Empresa sem balanço: Apresentar faturamento mensal liquido dos últimos 12 meses e 

projeção de faturamento dos próximos 12 meses, emitida e assinada pelo Contador, com 

assinatura reconhecida em cartório por autenticidade.  

 

Observações: 

 

1) A validade da análise de crédito é de 60 dias contados a partir da data de aprovação.  

 

2) Caso a empresa consorciada ou seus sócios possuírem restrições (pendências financeiras), 

será obrigatória a apresentação de um fiador.  

 

3) Caso o consorciado seja empresa individual, será necessário fiador, não podendo ser o 

proprietário da firma individual. 

 

4) O fiador deverá ser Pessoa Física com idade até 70 anos e suprir os mesmos requisitos 

mencionados para o consorciado Pessoa Física, comprovando por meio da apresentação 

de certidão da matricula atualizada, a propriedade de pelo menos um bem imóvel 

registrado no nome, sem alienação/hipoteca. 

a. O cadastro do fiador está sujeito à mesma análise do cadastro do consorciado. 

 

Os documentos acima elencados são fundamentais para iniciar a análise do cadastro. 

Com o objetivo da defesa dos interesses do grupo, a administradora poderá a qualquer 

momento, solicitar documentos e garantias complementares não contidos nesta 

relação. 
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Tabela de Documentos (CÓPIA SIMPLES) 

 PESSOA JURÍDICA  
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 Ficha Cadastral preenchida e assinada (Anexo IV); 

 Declaração Pessoal de Seguro preenchida e assinada (Anexo V); 

 

Documentos dos Sócios:  

 Carteira de identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteira funcional, outro 

documento com fé pública que permita a identificação do consorciado; 

 CPF ou 2°via retirada do site da Receita Federal (caso o documento de identificação 

não informe); 

 Comprovante de residência (Prazo de 90 dias a partir da data de emissão);  

 Se casado ou mantenha união estável, é necessário apresentar RG e CPF do cônjuge. 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Certidão Simplificada da Junta Comercial Atualizada (validade de até 30 dias);  
  

✔ ✔ ✔ ✔ 

 Comprovante de Inscrição do CNPJ;  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Certificado da Condição de Microempreendedor Individual ✔     

 Requerimento de Empresário Individual  ✔      

 Contrato Social e alterações ou consolidação datada após 2003;  
  

  ✔  ✔  

 Estatuto Social/Ata de Assembleia Geral de Constituição e última ata de assembleia; 
 

    ✔ 

 Arquivo da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), constando as demonstrações 

contábeis do último exercício (Balanço Patrimonial, DRE e Balancete);  
  ✔ ✔ ✔ 

 Para empresas enquadradas no Simples Nacional, onde não há a obrigatoriedade 

de envio da ECF ou para empresas optantes pelo Lucro Presumido devem ser 

enviadas as demonstrações contábeis do último exercício (Balanço Patrimonial, DRE 

e Balancete), emitidas e assinadas pelo Contador e Administrador, com assinatura 

reconhecida em cartório por autenticidade. 

✔ ✔ ✔ ✔  

 Empresa sem balanço patrimonial: apresentar faturamento mensal liquido dos 

últimos 12 meses e projeção de faturamento dos próximos 12 meses, emitida e 

assinada pelo Contador e Administrador, com assinatura reconhecida em cartório 

por autenticidade. 

✔    
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ANEXO III – INDICAÇÃO DO IMÓVEL  

  Prezado(a) Consorciado(a), sua análise de crédito foi aprovada para a compra, construção ou 

reforma de um imóvel, o qual deverá ter valor de liquidação igual ou superior ao saldo devedor da 

cota. Lembrando que a validade da análise de crédito é de 60 dias contados a partir da data de 

aprovação.  

 

O que enviar para dar início ao processo da garantia e liberação do crédito: 

 

 Aquisição de imóvel: 

 Matrícula do imóvel desejado. 

 

 

 Construção de imóvel: 

 Matrícula do imóvel desejado; 

 1 (uma) via digitalizada do projeto arquitetônico completo (aprovado pela Prefeitura Local);  

 Matrícula da obra no INSS (quando superior a 70m² - emitida pelo engenheiro responsável); 

 Memorial descritivo da obra;  

 Orçamento descriminado (modelo da Caixa Econômica Federal); 

 Cronograma Físico-Financeiro da obra no modelo da Caixa Econômica Federal, assinado por 

engenheiro responsável, detalhando o período da obra, gastos e etapas (em percentual) que 

serão efetuados, incluindo também o grupo e a cota no qual será utilizado e nº da matrícula do 

imóvel onde será edificada a construção. A primeira etapa poderá ser no máximo 30% e a última 

no mínimo 10% (a ser paga, somente após averbação da construção na matricula do imóvel). 

Lembrando que a obra deverá ser concluída no prazo de seis meses.  

 

Caso o valor da carta de credito não seja suficiente para terminar a obra, o consorciado deverá ter 

recursos próprios para finalizar, sendo que os recursos próprios deverão ser liberados a cada etapa 

também.  

 

 Reforma de imóvel: 

 Matrícula do imóvel desejado; 

 1 (uma) via digitalizada do projeto arquitetônico completo (aprovado pela Prefeitura Local);  
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 Memorial descritivo da obra;  

 Orçamento descriminado (modelo da Caixa Econômica Federal); 

 Cronograma Físico-Financeiro da obra no modelo da Caixa Econômica Federal, assinado por 

engenheiro responsável, detalhando o período da obra, gastos e etapas (em percentual) que 

serão efetuados, incluindo também o grupo e a cota no qual será utilizado e nº da matrícula do 

imóvel onde será edificada a construção. A primeira etapa poderá ser no máximo 30% e a última 

no mínimo 10% (a ser paga, somente após averbação da construção na matricula do imóvel). 

Lembrando que a obra deverá ser concluída no prazo de seis meses.  

 

Enviar o solicitado para o e-mail garantiaconsorcio@agibank.com.br identificando o CPF do 

consorciado ou grupo e cota. 

 

Após a análise dos documentos, o setor de Garantia irá realizar a solicitação da vistoria do 

imóvel e quando receber o laudo de avaliação, informará os próximos passos do processo.  

mailto:garantiaconsorcio@agibank.com.br


ANEXO IV - FICHA CADASTRAL (CONFIDENCIAL) 

GRUPO: ______ COTA:______ 

A G I B A N K  C O N S Ó R C I O S  |  R u a  M o s t a r d e i r o ,  n °  2 6 6  |  P o r t o  A l e g r e / R S  |  C E P  9 0 4 3 0 - 0 0 0  |  w w w . a g i b a n k . c o m . b r / c o n s o r c i o s  
01 VIA – ADMINISTRADORA pág. 1/1 

1 - DADOS CADASTRAIS 

 Nome / Razão Social:  Sexo:  Pessoa: Estado Civil / Forma Const.: 

    

CPF / CNPJ: Tipo Documento:  Nº Documento/ Inscrição:  Órgão Expedidor: 

    

Data Exp. Documento: UF Doc.: Data Nascimento: Naturalidade:  País Nacionalidade:   Escolaridade: 

      

 Nome do Pai: Nome da Mãe: 

  

 E-mail:   Telefone Residencial:  Telefone Celular: 

   

 Endereço Residencial:   Complemento:  CEP: 

   

 Bairro:  Cidade:  UF: País: 

    

Tempo de Residência:  Mora com Parente:  Casa Própria:  Valor Aluguel:  Dependentes:  

     
ANEXO IV - FICHA CA DASTRAL (CONFIDE NCIA L) 

2 - DADOS DO CÔNJUGE / REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (SÓCIO) 

 Nome Cônjuge / Representante Legal da Empresa:  Sexo:  Data de Nascimento: Naturalidade: 

    

CPF: RG: Tipo de Documento UF: Órgão Expedidor: Data Exped. Doc.: 

      

 Nacionalidade: Profissão:  Renda R$: Telefone: 

    
 

3 - DADOS COMERCIAIS 

Empresa: Tempo de Serviço: 

  

Ramo Atividade:  Profissão:  Renda R$: Data de Admissão:  

    

Endereço Comercial:  Complemento: CEP: 

   

Bairro: Cidade: UF: Telefone Comercial: 

    

Renda de Outras Atividades: Especificar Fonte de Outros Rendimentos: 

  
 

4 – DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE VALORES 

 Nº Banco: Nº Agência:   Nº Conta:   Tipo de Conta (Corrente/Poupança):   

    ☐   Não possuo    ☐Não desejo informar 
 

5 – REFERÊNCIA PESSOAL: 

Grau de Parentesco:  Nome:  Endereço:  Telefone:  

    
 

6 – REFERÊNCIA PATRIMONIAL:  

Imóvel (Endereço):   Valor:  Tipo: 

  ☐ Quitado ☐ Alugado ☐ Financiado 

Imóvel (Endereço):   Valor:  Tipo: 

  ☐ Quitado ☐ Alugado ☐ Financiado 

Automóvel (Marca, Modelo e Ano):   Valor: Tipo: 

  ☐ Quitado ☐ Financiado 

Automóvel (Marca, Modelo e Ano):   Valor: Tipo: 

  ☐ Quitado ☐ Financiado 

A presente declaração é confidencial e exclusiva da Agiplan Administradora de Consórcios Ltda. O declarante que prestar declarações falsas incorre 
nas penas do Art. 171 do Código Penal. Declaro que as informações acima são expressões da verdade e responsabilizo-me por qualquer dado 
omitido.

_________________________________________________________ 

Local e Data 
 

 
___________________________________________ 

Assinatura do DECLARANTE



ANEXO V - DECLARAÇÃO PESSOAL DE 
SEGURO (DPS) - SEGURO PRESTAMISTA 

 

CANAIS DE ATENDIMENTO: Sinistro (11) 3264-7878 | Demais Informações (11) 3264-7888 | Ouvidoria: 0800 776 9595 | SAC: 0800 776 8000 Deficientes Auditivos: 0800 776 2200  

PAN SEGUROS S.A. - CNPJ 033.245.762/0001-07 - Registro SUSEP Prestamista 15414.004391/2011-16 

AGIPLAN CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - CNPJ: 04.035.431/0001-44 - Registro SUSEP: 10.0480657 

A G I B A N K  C O N S Ó R C I O S  |  R u a  M o s t a r d e i r o ,  n °  2 6 6  |  P o r t o  A l e g r e / R S  |  C E P  9 0 4 3 0 - 0 0 0  |  w w w . a g i b a n k . c o m . b r / c o n s o r c i o s  
01 VIA – ADMINISTRADORA pág. 1/1 

 

1 - DADOS DO PROPONENTE 

 Estipulante: CNPJ: 

AGIPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 94.187.879/0001-76 

 Nome Completo do Proponente:  Data de Nascimento*: Sexo: Estado Civil: 

          /          /                  

 CPF nº: RG nº: Órgão Expedidor:  Data de Expedição: PPE: Nacionalidade: 

            /          /                  

 Endereço:  Bairro: Cidade:  UF: 

    

 CEP: Telefone: Renda Mensal: Profissão / Ocupação: E-mail: 

       -  R$   

**A IDADE DO PROPONENTE NA DATA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO, ACRESCIDO DO PRAZO DO CONSÓRCIO, NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 70 (SETENTA) ANOS. 
 

2 - DADOS DO CONSÓRCIO 

 Grupo:  Cota: Data Adesão: Tipo Bem: Valor do Bem: Valor Parcela: Prazo Grupo: 

          /         /                 R$ R$  
ANEXO V - DE CLARAÇÃ O PESS OA L DE SEGUR O (DPS) - SEGURO PRESTAM ISTA  

3 - DADOS DO SEGURO PRESTAMISTA 

 Início de Vigência do Seguro1: Taxa Mensal: Garantias: 

 0,0400% MORTE E IPTA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE2 

Forma de Pagamento: Capital Segurado: 

MENSAL - COBRADO JUNTO DA PARCELA DE CONSÓRCIO3 EQUIVALENTE AO SALDO DEVEDOR DO CONSÓRCIO4 

Beneficiário do Seguro:  

O BENEFICIÁRIO DO SEGURO SERÁ SEMPRE O ESTIPULANTE 
 

1A COBERTURA DE SEGURO PODERÁ INICIAR, MEDIANTE PAGAMENTO DO PRÊMIO DE SEGURO, ÀS 24 HORAS DA DATA DE ADESÃO AO CONSÓRCIO OU DA DATA DE CONTEMPLAÇÃO, CONFORME DEFINIDO PELO SEGURADO.    A COBERTURA DO SEGURO 
CESSARÁ ÀS 24 HORAS DO DIA EM QUE VENCER A ÚLTIMA PARCELA DO CONSÓRCIO 2AS INDENIZAÇÕES DE MORTE E IPTA NÃO SE ACUMULAM 3A SEGURADORA DESIGNA O ESTIPULANTE A RECOLHER OS PRÊMIOS MENSAIS, SENDO RESPONSABILIDADE 
DESTE O REPASSE À SEGURADORA SENDO VEDADO O RECOLHIMENTO, A TÍTULO DE PRÊMIO DE SEGURO, DE QUALQUER VALOR QUE EXCEDA O VALOR DO PRÊMIO DE SEGURO. É OBRIGATÓRIO DESTACAR NO DOCUMENTO UTILIZADO NA COBRANÇA O 
VALOR DO PRÊMIO DE SEGURO. 4QUANDO DA AQUISIÇÃO DE VÁRIAS COTAS DE CONSÓRCIO PARA UM MESMO SEGURADO, A SOMA DE CAPITAIS SEGURADOS EM UMA OU MAIS COTAS, POR CPF, NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR O LIMITE MÁXIMO DE 
CAPITAL SEGURADO ESTIPULADO NAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS FIRMADAS COM O ESTIPULANTE. 

 
 

4 - DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE E ATIVIDADES 

Item Responda de próprio punho todas as perguntas a seguir: SIM ou NÃO: 

1 Encontra-se atualmente em perfeitas condições de saúde? Em caso negativo justifique.  

2 
Sofre atualmente ou sofreu nos últimos 05 anos de alguma moléstia que tenha obrigado a consultar médicos, hospitalar-se, submeter-se a 
intervenções cirúrgicas ou afastar-se de suas atividades normais de trabalho? Em caso afirmativo, informe as moléstias e detalhes. 

 

3 Tem deficiência de órgãos, membros ou sentidos? Especificar, inclusive o grau de deficiência.  

4 Pratica paraquedismo, vôo livre ou exerce atividade profissional ou amadora a bordo de aeronaves de quaisquer características?  

5 
Faz uso de bebidas alcoólicas destiladas mais de 03 (três) vezes por semana e/ou fuma e/ou utiliza substâncias químicas que causem 
dependência? Em caso afirmativo, justifique. 

 

6 
Tem outros seguros de vida em grupo e/ou acidentes pessoais em vigor nesta data? Em caso positivo, especifique abaixo a seguradora, a 
vigência, as coberturas e capitais segurados. 

 

7 
Já teve alguma proposta de seguro de vida, de acidentes pessoais ou de planos de saúde recusadas, ou já recebeu indenização de seguro 
por motivo de doença ou acidente? Em caso positivo, informe abaixo a data, a seguradora e o tipo de invalidez. 

 

Caso seja necessário justificar/especificar sua(s) resposta(s), indique abaixo o(s) número(s) da(s) questão(ões) e descreva(s):  
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5 - INFORMAÇÕES AO PROPONENTE 

A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados a partir da 
data do seu recebimento. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado 
poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ 
ou CPF. Este Seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios 
pagos nos termos do Contrato de Seguro. A vigência da cobertura individual terá início às 24 (vinte e quatro) horas da data definida pelo Proponente nesta 
Proposta de Adesão, mediante análise de risco.  

 

6 - DECLARAÇÕES DO PROPONENTE 

Declaro que nada omiti em relação ao meu estado de saúde e, estou ciente de que, se estiver omitindo doenças, lesões e/ou acidentes prévios à contratação 
do Seguro, que possam influir na aceitação da Proposta de Adesão ou no cálculo da taxa de prêmio, perderei o direito à indenização, além de estar obrigado 
ao pagamento do prêmio vencido, nos termos dos Artigos 765 e 766 do Novo Código Civil Brasileiro. Afirmo que todas as declarações desta proposta de adesão 
são verdadeiras, aceitando todas as disposições contidas nas Condições Gerais e Contratuais deste Seguro, das quais tomei conhecimento e dou ciência, não 
tendo dúvidas sobre suas cláusulas, inclusive sobre aquelas que tratam do pagamento do prêmio, da suspensão da cobertura, da renovação do contrato, dos 
riscos ou eventos excluídos da cobertura contratual. Estou ciente que as condições gerais estão disponíveis no site www.grupopan.com.br e pode ser impressa 
e consultada a qualquer momento. Declaro estar ciente de que, se estiver omitindo circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa de 
prêmio, perderei o direito à indenização. 
 
 
 
 

   

Local e Data  Assinatura Proponente 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos muito felizes por 

fazer parte da realização 

do seu sonho! 

 

Central de Atendimento ao Consorciado: 

 3004-2221 (opção 6) – Capitais 

 0800 602 0022 (opção 6) – Outras regiões  

atendimento.consorcio@agibank.com.br 

 

 Acompanhe seu Consórcio:  

http:// http://www.agibank.com.br/ 

 


