
 

 
 

 

 
 
 

Formas de locação: 
 

1° - CARTÃO DE CREDITO: 
O cartão de credito precisa ter um limite de até 4 (quatro) vezes o valor 
do aluguel com a resposta da aprovação em até 60 segundos. 
 
2° - SEGURO FIANÇA:  

Você precisa ter uma renda (comprovada) até 3 (três) vezes o valor do 
aluguel. 
 
Escolha uma dessas formas para alugar o seu imóvel e venha fazer 

parte da nossa família! 

Caso tenha alguma dúvida estamos à disposição. 
Agradecemos a preferência! 

Jean Karllo Corretor de Imóveis. 

http://www.jkaimoveis.com.br/ 

Fixo: (31) 3775 – 1020 

WhatsApp: (31) 9 9351 – 8004 

 
 

Formas de locação detalhada: 
 

1° - CARTÃO DE CREDITO: 

- O cartão de credito precisa ter um limite de até 4 (quatro) vezes o valor 
do aluguel. 
- O titular do cartão irá constar no contrato de locação. 
- Os dados principais como Email e telefone de contato precisa ser do 
titular. 
- Documentação necessária: 

 RG e CPF do titular 

 Comprovante de endereço do titular 
 
- Todo mês será debitado em seu cartão de credito 10% do valor do 
aluguel até o quando você estiver ocupando o imóvel. Além disso, tem a 
taxa setup (de adquiri mento do serviço sendo paga somente uma vez) 
de R$120,00 podendo ser dividida de até 3x. 
- A aprovação sai em até 60 segundos. 
 
2° - Boleto ou cartão de crédito (pessoa física): 
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- Você precisa ter uma renda (comprovada) até 3 (três) vezes o valor do 
aluguel. 
- Documentação necessária: 

 RG e CPF 

 Comprovante de endereço 

 Comprovante de renda dos três últimos meses (contra cheque ou 
movimentação bancária). 
 
- Será embutido no valor do seu aluguel 7,5% mensal (imóvel comercial 

e residencial); 
- Para utilizar os serviços da plataforma tem um valor de R$120,00 que 
tem que ser pago antes da continuidade do seu processo de locação 
juntamente com a primeira parcela de 7,5% sobre o valor do aluguel. 
- Se caso você não comprovar uma renda de 3x o valor do aluguel ou 
tiver alguma restrição a seguradora irá solicitar um título de capitalização 
que pode variar entre 3 à 12 vezes o valor locatício, que deve ser pago 
mediante a aprovação. 
 
3° - SEGURO FIANÇA:  
- Você precisa ter uma renda (comprovada) até 3 (três) vezes o valor do 
aluguel. 
- Todos que apresentarem a documentação para envio de análise e 
somatório de renda constaram no contrato. 
- Documentação necessária: 

 RG e CPF 

 Comprovante de endereço 

 Comprovante de renda dos três últimos meses (contra 
cheque ou movimentação bancária). 

- Pelo CPF terá um serviço de 5% do valor mensal do aluguel, 
referente ao seguro fiança (aprovação sai em até 30 minutos) para 
imóveis RESIDENCIAIS E COM VALOR DE LOCAÇÃO ACIMA DE 
R$500,00.  

 
- Caso não seja aprovado pelo CPF iremos enviar pela renda que tem o 
serviço mensal de 14,6% (aprovação sai a partir de 24h e análise 
jurídica 72h, sendo que a seguradora irá informar o percentual após 
a análise). 


