
Fiador(a) 
Nome: __________________________________________________________________________________ 
Natural de:_________________UF____ Est.Civil:____________________ Data Nasc:____/____/____  
RG nº:______________________ UF:____ Data exp:____/____/____CPF:__________________________ 
Filiação:_________________________________________________________________________________ e 
Da:______________________________________________________________________________________ 
End. Residencial: ________________________________________________________________________ 
Bairro:_____________________________ Cidade: ________________________________ Estado:_____ 
CEP:____________________ Fone:___________________________ Celular:________________________  
E-mail: __________________________________________________________________________________ 
Firma em que trabalha:___________________________________________Salário:_________________ 
End.Comercial:______________________________________________Bairro:__________________________ 
Fone: ________________Cidade: _________________________Estado:_____CEP:___________________      
Profissão: ___________________________ Cargo: ____________________Tempo de Serviço: ______ 
Cônjuge: ________________________________________________________________________________ 
Natural: _________________________________________________ Data Nasc.: ______/______/______ 
RG : _____________________ UF:___ Data exp.: ____/____/____ CPF: ___________________________ 
Filiação:  _______________________________________________________________________________ e 
Da: ___________________________________________________________________________________ 
Firma em que a esposo(a) trabalha: _______________________________________________________  
End. Da firma: ______________________________________________________________ 
Telefone Comercial: ________________________ Celular: _______________________ 
Cidade:_____________________________________ Estado ____ CEP ________________ 
Profissão:______________________ Renda: _____________ Tempo de Serviço:______ 
E-Mail: _____________________________________________________________________
Veículos: _____________________________Bens Imóveis: ________________________
____________________________________________________________________________
Outros rendimentos (comprovar): __________________________________________________________ 
Nome de parente que não resida c/ loct: __________________________________________________ 
End:__________________________ CEP:____________ Cidade:________________ Fone:_______________ 
Fontes de Ref: (Bancárias e Comerciais):

       __________________________________________  Fone:_____________________ 
  __________________________________________  Fone:_____________________ 
  __________________________________________  Fone:_____________________ 

• RG e CPF (casal);
• Comprovante de renda (holerite e

declaração de imposto de renda
completa, casal);

• Carteira Profissional (casal);
• Certidão de casamento;
• Comprovante de residência;
• Relação dos moradores (solicitar

formulário).

Fiador:

• RG e CPF (casal);
• Comprovante de renda (holerite e declaração de

imposto de renda completa, casal);
• Carteira Profissional (casal);
• Certidão de casamento;
• Comprovante de residência;
• Escritura do imóvel.

Apresentar 1 fotocópia simples sem autenticação ou encaminhar via e-mail: 
Locatário:

Locatário - SPC:  Cônjuge:
Fiador - SPC: Cônjuge:

Declaro serem rigorosamente verdadeiros os dados acima e reservo à administradora o direito de recusar esta 
proposta, total ou parcialmente sem precisar declarar o motivo.

Londrina,_____ de ________________ de ________.

___________________________________

Data: ____/____/____.
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