
                                                             FICHA CADASTRAL 
 

Empreendimento:       Edifício:       APTO.:       Indicação:       

Agente Financeiro:        Financiamento:                              FGTS:                           Financiamento + FGTS:  

 

DADOS PESSOAIS - 1º PROPONENTE 
Nome:       Fone res.: (     )       

Endereço Residencial:       Celular: (     )       

Bairro:       Cidade:       CEP:       Data Nasc.:       

Identidade:       CPF:       E-MAIL Principal:         

Naturalidade:      Nacionalidade:         Sexo: -------------- 

Estado Civil: -------------------- Regime de Casamento: --------------- Data Casamento:  

Empresa onde Trabalha:       Fone coml.: (      )      

Endereço Comercial:       Bairro:       

Cidade:       CEP:       E-mail (coml):       

Tipo de Renda: ------------ Renda Bruta: R$       Renda Líq.R$:       Tempo de Trab.:       

Profissão:       Cargo:       Outras Rendas: R$        

Nº Cart. Prof.:       Nº do PIS:       FGTS: R$       Qtd Contas:      

Cartões de Crédito:       Limite: R$       Valor Médio Utilizado:       

Outras Informações:       

 

DADOS PESSOAIS - 2º PROPONENTE 
Nome:       Fone res.: (     )       

Endereço Residencial:       Celular: (       )       

Bairro:       Cidade:       CEP:       Data Nasc.:       

Identidade:       CPF:       E-MAIL Principal:         

Naturalidade:       Nacionalidade:         Sexo: ------------ 

Estado Civil: -------------------- Regime de Casamento: --------------- Data Casamento:   

Empresa onde Trabalha:       Fone coml.: (      )      

Endereço Comercial:       Bairro:       

Cidade:       CEP:       E-mail (coml):       

Tipo de Renda: ------------ Sal. Bruto: R$       Renda Líq.R$:      Tempo de Trab:       

Profissão:       Cargo:       Outras Rendas:       

Nº Cart. Prof.:       Nº do PIS:       FGTS: R$       Qtd Contas:       

Cartões de Crédito:       Limite: R$       Valor Médio Utilizado:       

Outras Informações:       

 
 

REFERÊNCIAS PESSOAIS 
Nome:       Tel:       

Nome:       Tel:       

 
DECLARAÇÃO DE BENS e IMÓVEIS 

Endereço Valor Ônus 

                  

                  

 



VEÍCULOS 

Marca / Modelo ANO Valor de Mercado Placa Situação 

                        Financiado 

                        Financiado 

APLICAÇÕES / CHEQUE ESPECIAL 

Banco Tipo Valor 

                  

                  

ENDIVIDAMENTO 

Descrição Banco Valor 

                  

                  

CONTAS CORRENTES 

Banco Agência Gerente Telefone 

                        

                        

DECLARAÇÃO 
 

1. As informações acima e retro, de caráter confidencial, são exatas e de minha inteira responsabilidade, sujeitando-me, se inverídicas às 
penas estabelecidas no Código Penal Vigente. 
 

2. Estou ciente e concordo que a empresa MSFI Serviços Financeiros prestará os serviços de montagem, encaminhamento e 
acompanhamento de meu processo de financiamento e/ou FGTS junto ao agente financeiro habitacional acima escolhido e, conseqüente, 
registro do Contrato perante o registro Imobiliário competente. 
 
3. Conforme as condições enviadas anteriormente, reforçamos aqui que os prazos citados no mesmo são projetados, podendo sofrer 
alterações no decorrer do processo, de acordo com o banco escolhido. A MSFI Serviços Financeiros não é responsável e não responde por 
evetual não cumprimento de qualquer etapa, pois somente configura como intermediadora do processo. 
 

4. Por tal prestação de serviços, cuja solução final, favorável ou não a aquisição do imóvel independe da empresa acima, pagarei a 

importância correspondente a R$     (     ), estando ciente que tal quantia corresponde única e exclusivamente aos honorários pela 
prestação de serviços da assessoria exercidos pela empresa supra citada. 
 

4.1. Caso a opção do cliente seja em tramitar seu processo de financiamento e/ou FGTS por banco que não seja o de repasse, deverá 
estar ciente de que se o processo não for concluído em até 3 (três) meses após a expedição da documentação da pasta mãe por falta 
de documentos dos compradores, vendedor ou imóvel, o processo será devolvido pela assessoria sem perdas para as partes. A 
Assessoria apenas ficará com o processo para continuidade se próximo a alcançar os 3 (três) meses, o processo estiver em meios de 
ser concluído com a emissão do contrato. Os honorários acordados na Ficha Cadastral da MSFI Serviços Financeiros, não serão 
devolvidos. 
4.2. Caso a opção do cliente seja em tramitar seu processo de financiamento e/ou FGTS pelo banco de repasse, também deverá estar 
ciente de que se o processo não for concluído em até 3 (três) meses após a expedição da documentação da pasta mãe por falta de 
documentos dos compradores, vendedor ou imóvel, o processo será devolvido pela assessoria sem perdas para as partes. A 
Assessoria apenas ficará com o processo para continuidade se próximo a alcançar os 3 (três) meses, o processo estiver em meios de 
ser concluído com a emissão do contrato. Os honorários acordados na Ficha Cadastral da MSFI Serviços Financeiros, não serão 
devolvidos. 
4.3. Os prazos informados da tramitação do processo dentro do banco, seja qual for, não são de responsabilidade da MSFI Serviços 
Financeiros que apenas configura como intermediadora e não responsável pelo trâmite interno dos bancos. Por este fato é necessário 
que o cliente/adquirente aguarde e respeite os posicionamentos. 
4.4. Caso haja desistência de uma das partes quanto à transação imobiliária, ficará a cargo do Proponente o pagamento dos 
honorários a vencer. 
4.5. O Proponente ficará isento do pagamento das parcelas ainda não pagas caso se verifique que a documentação apresentada para 
o processo apresente apontamentos incorrigíveis para o andamento do mesmo.  

 

5. Declaro estar ciente de que o valor determinado no item anterior deverá ser acertado em -------------- parcelas conforme informações 
enviadas por e-mail. 
 

6. Declaro mais, ter conhecimento de normas e condições que envolvem tal transação, uma vez suficientemente detalhadas nesta 
oportunidade, e que o não pagamento da prestação de serviços promoverá o cancelamento no atendimento, e proposta a competente 
cobrança via cartório. 

São Paulo,       de       de 20___. 
      _______________________________      _______________________________ 
            Assinatura 1º Proponente                                      Assinatura 2º Proponente 


