SULAMÉRICA GARANTIA DE ALUGUEL.
GUIA RÁPIDO ASSISTÊNCIA LOCATÍCIA.

GUIA RÁPIDO ASSISTÊNCIA LOCATÍCIA
Conheça a Assistência Locatícia, o novo benefício do SulAmérica Garantia de Aluguel, pensado para
apoiá-lo no processo de cobrança para aluguéis e taxas em atraso. Confira:
Comodidade:
• Assistência de cobrança para aluguéis e taxas em atraso
• Auxílio para desocupação do imóvel com atrasos de pagamento
Economia:
• Processo feito sem custo para a imobiliária
• Previne a utilização do valor caução em caso de não pagamento dos aluguéis e taxas
Praticidade:
• Requisição de cobrança disponível por meio do SulaCap Online
• Retorno sobre a abertura de requisição em até 15 dias
Segurança:
• Resgate do histórico de ligações em até 72 horas após o contato
• Ligações ficarão salvas por até 12 meses

COMO FUNCIONA
1º Passo: cobrança de valores
1. A cobrança de valores poderá ser feita a partir de 45 dias de atraso, com no mínimo dois aluguéis
vencidos incluindo taxas;
2. Para iniciar o processo, acesse o SulaCap Online (www.sulacaponline.com.br), vá ao menu de
opções, clique em Cadastro > Assistência Locatícia. Baixe e preencha o formulário de requisição
de cobrança;
3. Carregue o arquivo devidamente preenchido na opção Escolher Arquivo;
4. A SulAmérica receberá os arquivos e disponibilizará as informações para a empresa de cobrança
contratada para realizar o processo;
5. No período de até 15 dias, a empresa de cobrança entrará em contato para que o cliente
regularize os débitos de aluguel e taxas existentes. Ao final deste período, a SulAmérica
encaminhará um e-mail com o status do processo para o responsável pela abertura e envio do
formulário de cobrança;
8. A imobiliária/corretor poderá iniciar novo ciclo de cobrança, caso julgue necessário.
2º Passo: auxílio para desocupação de imóvel
1. Caso a dívida não tenha sido quitada na tentativa de cobrança de valores, o auxílio para
desocupação do imóvel deve ser solicitado via email, que deverá ser encaminhado para
assistencia.locaticia@sulamerica.com.br;
2. A SulAmérica tratará do processo até a finalização/conclusão e todos os contatos serão feitos
pelo e-mail citado acima.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO
• Para cobrança de valores, o título tem que estar vigente e caucionado;
• O formulário de Requisição de Cobrança só será aceito via SulaCap Online (www.sulacaponline.com.br);
• A possibilidade de descontos e informações adicionais, previamente acordados entre imobiliária e
locador, deverão ser inseridos no formulário de cadastro de ocorrência;
• Para utilizar o benefício de assistência locatícia você deverá ser um parceiro ativo*;
• Informações para o auxílio de desocupação de imóveis:
» Ter ativado a etapa de cobrança;
» Ter caução, mínima, de R$ 6.000,00;
» Ações para desocupação do imóvel devem ser solicitadas a partir do 3º mês de pendências
financeiras e até o 4º mês.

Nota: A SulAmérica reserva-se o direito de efetuar qualquer alteração no modelo
de negócio sem aviso prévio. *Parceiros com um ou mais títulos com a SulAmérica.

