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1.
Ficha Cadastral
Para dar início ao processo de locação, é importante
que você inicialmente defina se irá locar como
pessoa física ou pessoa jurídica.
Os materiais necessários estão disponíveis em
www.masterimoveis.imb.br.
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2.
Modalidades de Garantia
Campanha Descomplica
Modalidade que dispensa a apresentação de fiadores,
sendo necessário apenas comprovar uma renda
mínima no valor de três aluguéis e não ter restrições
cadastrais. A análise é rápida e a documentação
necessária é simplificada.
Fiadores
Modalidade de garantia tradicional, onde o locatário
apresenta dois fiadores, cada um com rendimentos
compatíveis com o encargo e dois bens imóveis livres
de ônus. Veja mais informações
em www.masterimoveis.imb.br.
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Seguro Fiança
Essa é uma modalidade de garantia onerosa,
contratada pelo locador e paga pelo locatário, visando
garantir aluguéis, encargos locatícios e danos ao
imóvel. O custo da apólice equivale, aproximadamente,
ao valor de dois aluguéis, e pode ser pago à vista, com
desconto, ou parcelado em até 11 vezes no próprio
boleto do aluguel. Quem aprova o cadastro do inquilino
e calcula o prêmio a ser satisfeito é a própria
seguradora (Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais).
Carta Fiança
É a modalidade de garantia pela qual uma pessoa
jurídica, pública ou privada, afiança o locatário através
de uma carta entregue ao locador, responsabilizandose pelo cumprimento das obrigações assumidas pelo
inquilino no contrato de locação.
Título de Capitalização
Nesse caso, o locatário investe o valor correspondente
a 24 meses de aluguéis e encargos num título de
capitalização, o qual fica vinculado ao contrato de
aluguel. Ao final da locação, o inquilino poderá
resgatar o valor do título, com os respectivos
rendimentos, desde que não haja débitos pendentes.

5

3.
Ingresso no imóvel
Assinado o contrato de locação, com a respectiva
garantia locatícia (se não for o caso da campanha
“Descomplica”), o documento deverá ser entregue na
Master Imóveis, com as firmas reconhecidas.
Entregue o instrumento na Master Imóveis, o inquilino
receberá de imediato sua via, a cópia do laudo de
vistoria de entrada e as chaves do imóvel, podendo
efetuar sua mudança.
O locatário deverá informar-se, junto ao condomínio
(quando for o caso), se há restrições de dias e/ou
horários para as mudanças.
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4.
Vistoria de entrada
Após a entrega das chaves do imóvel, você terá um
prazo de 7 (sete) dias para relatar pessoalmente
qualquer inconsistência verificada na vistoria de
entrada.
Recomendamos, para sua segurança, a troca do
segredo das chaves de entrada do imóvel, a qual, se
realizada, será às suas expensas.
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5.
Informações importantes
Prazos das Locações
Residenciais – mínimo de 30 meses
Não residenciais & Comerciais – mínimo de 12 meses
Em casos excepcionais, tais prazos poderão variar para
mais ou para menos.
Reajustes
O aluguel é reajustado anualmente, na data do
“aniversário” do contrato de locação, com base na
variação do índice nele pactuado.
Encargos locatícios
Os encargos da locação são: IPTU, despesas de
condomínio, seguro contra incêndio, contas de água,
saneamento, energia elétrica e gás, e taxas.
Pagamento dos aluguéis e encargos
Os aluguéis e alguns dos encargos contratados deverão
ser pagos através de boletos bancários, conforme ajustado
no contrato. Caso você não tenha recebido um boleto até
a data do seu vencimento, poderá acessar o site
www.masterimoveis.imb.br e imprimir uma segunda via do
documento. Lembre-se que esse procedimento evitará o
atraso no pagamento e a incidência de correções, juros e
multas.
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Despesas condominiais
Se as despesas condominiais ordinárias não forem
cobradas pela Master Imóveis juntamente com os
aluguéis, verifique com a administradora do condomínio
ou com o síndico do prédio como as mesmas deverão ser
liquidadas e pague-as pontualmente.
Rescisão contratual
Você deve comunicar à Master Imóveis, por escrito, com
uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sua intenção
de desocupar o imóvel, se a locação estiver vigorando por
prazo indeterminado. Se desejar, você poderá usar o email desocupacao@masterimoveis.imb.br para tal
finalidade. Lembre-se: o prazo do aviso de desocupação
contará a partir da data em que a Master Imóveis o
receber.
Após a entrega das chaves, promoveremos a vistoria de
saída e, no prazo máximo de 48 horas, informaremos o
resultado a você, enviando-lhe um e-mail para o endereço
eletrônico informado no contrato de locação.
Se houver necessidade de realizar reparações no imóvel,
você receberá, juntamente com o laudo de vistoria de
saída, um orçamento referente ao custo das reformas,
acrescido do aluguel e encargos proporcionais ao tempo
de duração dos reparos.
Após a aceitação do orçamento, você receberá um boleto
para pagamento, vencível em até 5 (cinco) dias úteis. Após
a quitação do boleto, você deverá comparecer na sede da
Master Imóveis para assinar o distrato da locação e
receber quitação.
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Entre em contato conosco,
ficaremos felizes em atendê-lo/a.

