
  
 

 
CHECK-LIST FIADOR 

 
Pessoa Física:  

 Cópia simples R.G. e CPF ou CNH; 
 Cópia simples da Certidão de Estado Civil; 
 Comprovante de residência atualizadoo nominal ao cliente (pode ser conta de água, luz ou telefone 

fixo); 
              Se for casa de aluguel deverá também apresentar contrato de locação. 

 Comprovante de renda referente aos últimos 03 meses e a mesmo deverá ser no mínimo 03 vezes 
superior ao valor das parcelas, para os segmentos de eletro, veículos e imóvel, e no mínimo 05 
vezes, para o segmento de serviços (veja os documentos por categoria profissional); 

 Ficha Cadastral devidamente preenchida através das lojas ou representantes.  
 
CATEGORIAS PROFISSIONAIS 
 Lembrando que para fiador somente as categorias mencionadas abaixo: 
 
1. Trabalhador com registro em carteira:  

03 últimos holerites ou declaração Imposto de Renda de Pessoa Física atual com comprovante de     
entrega; 
E cópia da carteira profissional nas páginas da foto, qualificação civil e último registro.  

 
2. Profissional liberal: 

        Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física atual com comprovante de entrega; 
               E carteira de identidade profissional. 
 
3. Aposentado: 

Cópia do cartão de benefício; 
E último extrato de pagamento do benefício. 

 
4. Produtor Rural: 

 Nota fiscal de Produtor Rural de venda do produto dos últimos 12 meses; 
 OU Extrato da Cooperativa com o valor da venda dos últimos 12 meses dos produtos 

comercializados pelo garantido;  
 OU Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física atual com comprovante de entrega. 

 
5. Empresário: 

 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física atual com comprovante de entrega. 
 
6. Funcionário Público: 

 03 últimos holerites ou declaração Imposto de Renda de Pessoa Física atual com comprovante de 
entrega;  

 E cópia da carteira profissional nas páginas da foto, qualificação civil e último registro OU contrato 
de trabalho. 
 
Características de impedimento para ser fiador: 

 Apresentação do cônjuge como fiador; 
 Apresentação de menores de 18 anos e maiores de 65 anos; 
 Fiadores com restrição bancária, protesto, SCPC e Serasa. 
A Administradora poderá solicitar outros documentos que julgue necessário além dos mencionados 
neste check list.  
Lembramos que a apresentação dos documentos solicitados para análise de crédito não implica a 
obrigatoriedade da administradora em aprovar o cadastro do contemplado ativo e do cessionário. 



 


