
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM
FINANCIAMENTO CAIXA

 

REQUISITOS BÁSICOS

- não possui restrições cadastrais em SPC, SERASA, Cartórios, Banco Central, etc.

- ser brasileiro maior de 18 anos ou emancipado (estrangeiros necessitam de visto de permanência).

Importante: Todos os documentos devem estar com as fotos de identificação e textos legíveis.

 

DO(S) PROPONENTE(S)

Ø  Carteira de Identidade e CPF;

·         Observar sempre se o nome e sobrenome dos participantes nos documentos estão
de acordo com o seu comprovante de estado civil. Ex.: Se casado, com nome adotado
pós casamento. Se divorciado, com nome de solteiro novamente.

·         Os clientes que tiverem com o nome errado ou desatualizado deverão atualizá-los
na Identidade e no CPF.

Ø  Prova de estado civil atualizada:

ü  Caso seja solteiro: certidão de nascimento;

ü  Caso seja casado: certidão de casamento;

           *Para casados pelo regime de Comunhão Universal de Bens ou Separação Total
de Bens após 12/77 é necessário também escritura eregistro do pacto antenupcial;

ü  Caso seja separado/divorciado: certidão de casamento com averbação de
divórcio/separação;

ü  Caso tenhas união estável: escritura pública de união estável e a certidão de
nascimento de ambos (caso não tenhas a escritura pública de união estável, é necessário
apenas a certidão de nascimento).

Ø  Comprovante atualizado de endereço;

·         É necessário que apareça no comprovante a face que contém o endereço completo
e a data de vencimento do documento;

·         Só serão válidos os comprovantes de endereço que houverem sido postados pelos
Correios;

·         Caso o(s) participantes(s) resida(m) em um endereço e não possuam comprovantes
em seu nome, será necessária uma declaração do proprietário do imóvel com firma
reconhecida em cartório atestando a residência.

Ø  Comprovantes de rendimentos:

ü  Três últimos contra cheques;

ü  No caso de proprietário de empresa: contrato social e certidão simplificada com data
inferior à seis meses;

Carteira de Identidade e CPF;

Prova de estado civil atut alizada:

Comprovante atut alizado de endereço;

Comprovantes de rendimentos:

Três últimos contra cheques;

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁÁRIA

Caso seje a solteiro: certidão de nascimento;

Caso seje a casado: certidão de casamento;



ü  No caso de renda informal: extrato de conta corrente (últimos seis meses) e
comprovantes de despesas mensais como: água, luz, telefone, aluguel, cartão de
crédito, , internet, jornais, TV a cabo, plano de saúde, etc (últimos três meses);

Ø  Carteira Profissional:

ü  Identificação (frente e verso);

ü  Todos contratos de trabalho e página em branco após o último contrato de trabalho;

ü  Inscrição de PIS/PASEP.

Ø  Declaração e recibo de entrega do Imposto de Renda (caso tenhas declarado);

Ø  Extrato de FGTS para débito de fundo de garantia (caso queiras utiliza-lo no
Financiamento);

Ø  Ficha cadastro preenchida (anexa neste e-mail).

 

Carteira Profiff ssional:

Identififf cação (frff ente e verso);

Todos contratos de traba alho e página em branco apa ós o último contrato de traba alho;

Inscrição de PIS/PASEP.

Declaração e recibo de entrega do Imposto de Renda (caso tenhas declarado);


