TERMO DE ADESÃO DE PRETENDENTE
A Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica - CFIAe está preparando a venda de lotes
residenciais, localizados em Imbariê – Duque de Caxias - RJ.
Trata-se de um loteamento com 17 lotes, com área privativa de 211,68 m² a 817,96 m², destinado
aos beneficiários da CFIAe.
As vendas dos lotes serão realizadas à vista ou financiadas pela CFIAe.
Nas vendas financiadas pela CFIAe o prazo máximo de financiamento será de 5 anos (60
prestações mensais), aplicando-se uma taxa de juros de 5% a.a. + TR e as prestações serão
decrescentes pelo Sistema de Amortização Constante – SAC. Todas as prestações serão descontadas
em folha de pagamento (contracheque).
DADOS

DO

PRETENDENTE

Posto/Graduação:

OM:

Nome:

Data de Nascimento:

E-mail:
SARAM/SIAPE:

Identidade:

Endereço:

Órgão Emissor:

CPF:

Bairro:

Cidade:

(DDD) Telefone:

Data da última Promoção:

(DDD) Telefone:

UF:

CEP:

Estado Civil:

Nome do Cônjuge:

Identidade Cônjuge:

Órgão Emissor:

CPF do Cônjuge:

Possui Imóvel Próprio?

Tempo de Serviço:

Nº Dependentes:

Ano de Inscrição:

Nº Inscrição:

Renda Bruta do
Adquirente:

Renda Bruta do Cônjuge/Coadquirente:

Renda Bruta Familiar Total:

R$

R$

R$

Pelo presente, aceito aderir à aquisição do lote residencial, promovido pela Caixa de Financiamento
Imobiliário da Aeronáutica - CFIAe, manifestando-me de acordo com o projeto, condições de
financiamento, autorizando a inclusão do meu nome no grupo a ser formado.
Estou ciente que o prazo máximo do financiamento a ser concedido pela CFIAe é de 5 anos, mais os
custos de IPTU/ITBI (Prefeitura-RJ) e RGI (Cartório-RJ).
______ /________ /______
Data

____________________________
Assinatura do Pretendente

Este Termo deverá dar entrada no protocolo geral da CFIAe até 30 de setembro de 2019, ou enviado
por e-mail (srv.dcom@gmail.com ou rosangelagomesrgr@fab.mil.br), juntamente com os seguintes
documentos: Xerox da Identidade, do CPF e Certidão de Nascimento, se casado Certidão de Casamento.
Os documentos deverão ser do beneficiário e cônjuge.
www.cfiae.intraer ou www.cfiae.aer.mil.br

