CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)-CORRESPONDENTE BANCÁRIO (CCA)
DOCUMENTOS (PROPONENTE / CÔNJUGE):
















2 Cópias da Carteira de Identidade e CPF – ou CNH válida;
2 Cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento (se for o caso ) - ATUALIZADA;
Cópia da Carteira de Trabalho (Identificação, Qualificação Civil, todos Contratos de trabalho, Opção pelo
FGTS(caso possua); Alterações de salário atualizada; Anotações gerais) ;
Cópia do PIS/PASEP;
Declaração atualizada de rendimentos dos últimos 6 meses – (Redigido pelo empregador – folha timbrada
com CNPJ, endereço e telefone da empresa);
Cópia dos 06 últimos contra-cheques;
Cópia do contrato de aluguel e do 3 últimos recibos pagos;
Cópia dos 06 últimos comprovantes de água, luz, telefone;
Cópia do extrato trimestral de conta;
Cópia das 06 últimas faturas de Cartão de Crédito;
Cópia dos 06 últimos comprovantes de pagamento de crediário/financiamento/consórcio/outros;
Cópia dos 06 últimos comprovantes de Plano de Saúde;
Cópia do I.R ou declaração de isenção;
Cópia de documento de comprovação de propriedade de veículos automotores (DUT);
cópia de RG e CPF do(s) filho(s), caso possua.

Para renda informal: apresentar 02 cópias carteira de Identidade e CPF – ou CNH válida; 2 Cópias da Certidão de
Nascimento ou Casamento (se for o caso ) – ATUALIZADA; cópia do extrato semestral de conta; 6 últimas faturas de
cartão de crédito; 06 últimos comprovantes de água, energia, telefonia, internet; 06 últimos comprovantes de plano
de saúde; Cópia do DUT do carro (se possuir); cópia de RG e CPF do(s) filho(s), caso possua.

Agende um horário com a correspondente e ela explicará as despesas previstas, juntamente com uma simulação.

OBS: A CAIXA poderá solicitar documentação complementar, caso julgue necessário. Operação sujeita a
aprovação nas condições normativas da CAIXA.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS OU QUANDO FOR ENTREGAR ESTES DOCUMENTOS, AGENDE:

(85)3483-1376
Horário de atendimento:
Segunda a sexta – 9h:30 -17h
Sábado – 9h:30 – 12h
CRECI 13.437J
Convênio CCA: 55737-4

Av. Osório de Paiva, 1719 – Vila Peri – Fortaleza –Ce
www.efficaceimoveis.com.br
efficaceimoveis@gmail.com

