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Obrigada por escolher a          para alugar seu imóvel. Queremos atender você da
melhor forma possível.
Para facilitar a sua experiência de locação, criamos um espaço em exclusivo para você em
nosso site: a            .
Também disponibilizamos um aplicativo para você ter todas essas facilidades na palma da
sua mão. Baixe agora no         
     

Este manual vai explicar tudo o que você precisa saber para aproveitar nossos serviços ao
máximo.

     
Desde 1989, atuamos com excelência na venda de imóveis prontos, lançamentos, locação,
administração de imóveis, comercialização de áreas para desenvolvimento urbano,
assessoria no desenvolvimento, marketing e planejamento da comercialização de produtos
imobiliários.
Para mais informações, entre em contato com nossa equipe.
Telefone: (19) 3372.5000
WhatsApp: (19) 9 9993.3180
E-mail: sac@friasneto.com.br
Chat Online: www.friasneto.com.br

                     
          



            

     
                     
Como acessar a Área do Cliente?



Não tenho uma senha, como adquiro a minha?
Atualização Cadastral
Início







Financeiro
Histórico de Pagamento
Próximas Parcelas
Resumo do Contrato

Documentos



Contratos de Locação
Laudo de Vistoria
Outros documentos

Abrir e Acompanhar Chamados
Fiador





                     
          



            

     

              

        

 

1 – Entre no site da Frias Neto: www.friasneto.com.br
2 – Localize o botão “           ” no canto superior direito do    .
3 – Clique no botão “           ” e aguarde a abertura da página.

                     
          



            

                                
              

           

1 – Entre na página “           ”
2 – Clique no botão “                ”
3 – Digite o          do responsável pelo imóvel.
4 – Você poderá optar por receber sua nova senha via celular ou e-mail.
5 – Com sua nova senha, é possível acessar a “           ”.

Esta senha permite acesso a todas as informações do seu imóvel.

                     
          



            

                  
É muito importante manter seus dados atualizados. Siga as etapas abaixo para atualizar seu
cadastro:
1 – Entre na página “           ”
2 – Clique no botão “               ”
3 – Nessa página você poderá atualizar informações como:
                           

                     
          



            

   
Depois de fazer o seu login na “Área do Cliente”, você terá acesso ao painel principal. Seu
boleto já estará disponível para impressão e pagamento na primeira tela.

     

     

1 – Entre na página “           ”.
2 – No centro da página, há uma seção "        " que informa o endereço,
referência e número do contrato do seu imóvel. Caso tenha mais imóveis, mais
opções aparecerão.
3 – Escolha o imóvel desejado, clique na imagem em formato circular localizada no
centro da seção "        " e emita o boleto.
4 – Agora, você pode imprimir o boleto ou pagá-lo digitalmente.

                     
          



            

    

 

Acompanhe seu histórico de pagamentos de imóveis em um só lugar.

  

              
1 – Entre na página “           ”.
2 – No canto esquerdo, clique no botão “        ”.
3 – Após clicar, surgirá um sub-menu com a opção “              .
4 – Escolha e clique no imóvel que deseja obter mais informações. Essa
função permite a visualização do histórico de pagamentos e das parcelas
futuras do imóvel em questão. Caso queria ver os detalhes de cada parcela,
clique no ícone
5 – Se desejar, você também poderá acessar as informações contratuais do seu
imóvel. Basta clicar em “   ”. Confira o passo a passo na imagem abaixo.

                     
          



            

        
Este campo reúne os documentos relacionados ao imóvel alugado como contrato de
locação e outros.

         



          

1 – Entre na página “           ”.
2 – No canto esquerdo, clique no botão “        ”.
3 – Com isso, surgirá um sub-menu com a opção “             ”.
4 – Em seguida, seus imóveis serão listados. Escolha qual deles você
deseja pesquisar e clique no botão “          ”.
5 – A partir disso, você poderá consultar todos os documentos disponíveis
referentes ao imóvel escolhido.

                     
          



            

                      
Solicite e acompanhe chamados sempre que precisar.

                      
1 – Entre na página “           ”.
2 – No canto esquerdo, clique no botão “        ”.
3 – Após clicar, aparecerá um sub-menu com a opção “             ”.
4 – Observe a listagem dos seus imóveis, escolha um deles e clique em
“        ”.
5 –Depois de clicar no botão “        ”, selecione a opção “              ”.
Preencha o formulário e clique em inserir. Agora é só aguardar. O retorno ao
Chamado será feito pela equipe         .
6 – Na mesma tela, você também poderá acompanhar o andamento dos Chamados
Abertos.

                     
          



            

                                
                
Você poder entrar em contato com a nossa equipe sempre que precisar. Vamos te ajudar
a responder todas dúvidas relacionadas ao seu contrato de locação.
            
Está pensando em adquirir um imóvel por meio de um financiamento? Temos uma
equipe especializada para te ajudar a seguir todos os procedimentos necessários.
                
Tire qualquer dúvida sobre os aspectos financeiros da sua locação.
             
Temos um gestor responsável por cuidar de você durante todo o período de locação.
Ele vai te auxiliar sempre que você precisar.
      
Sempre que seu imóvel precisar de algum reparo, fale com nossa equipe de gestão da
manutenção, que fará a mediação entre Inquilino, Proprietário e Prestador de Serviço
para resolver seu problema o mais rápido possível.
     
Em caso de rescisão do contrato de locação, entre em contato com esse setor.

                     
          



            

    
É um fiador? Conte com informações relevantes sobre seus contratos na Área do Cliente.

    

  

                       

1 – Entre na página “           ”.
2 – Clique no botão “     ”, localizado no canto esquerdo da página
3 – Após clicar, surgirá um sub-menu com a opção “             ”, que
listará todos os contratos de locação em que você é fiador
4 – Analise a listagem e escolha o contrato que deseja pesquisar.
5 - A partir disso, você pode executar diversas ações acerca do referido contrato:
Caso queira esclarecer dúvidas e abrir um chamado, clique no botão “        .
Caso queira acessar todos os documentos disponíveis sobre o contrato, clique em
“          “.
Caso queira acessar mais informações sobre o contrato, clique em“       

                     
          



            

      
       
        
 
   
                  
                       

