
Lista de verificação para o "Guia para locação de moradias aos estrangeiros" 
 

Agradecemos pela preferência do nosso serviço de garantia. 

Ao assistir o vídeo do "Guia para locação de moradias aos estrangeiros", favor assinar e colocar o carimbo assinalando com ☑ na coluna □ . 

Em caso de dúvidas, consulte a empresa imobiliária ou entre em contato com o Departamento de Suporte da GTN. 

 

■No momento do contrato   

 □Entendi que o pagamento do aluguel é antecipado e pode ser efetuado através de 2 formas: 
transferência por depósito feita pelo próprio inquilino ou por débito automático na conta 
bancária. 
Ex: O valor do aluguel do mês de maio deve ser pago em abril. 

 □【Transferência por depósito】 
Entendi que: 
・ Devo transferir o dinheiro para a conta bancária indicada pela empresa imobiliária na caixa 
eletrônica (ATM) ou no balcão do banco dentro do prazo. 
・ A transferência do valor deve ser feita no próprio nome. 
・ A taxa extra de transferência deve ser paga pela própria pessoa. 
・ Devo guardar o comprovante do depósito de cada tranferência. 

 □【Transferência por débito automático】 
Entendi que: 
・ É necessário o registro da conta bancária no momento do contrato 
・ O selo a ser carimbado no contrato deve ser o mesmo usado na abertura da conta bancária. 
・ É necessário transferir dinheiro para a conta indicada pela empresa imobiliária até que seja 
iniciado o débito automático. 

 □Entendi que o atraso no pagamento do aluguel é uma violação grave do contrato. 
 □Entendi que ao alugar um apartamento no Japão, somente o contratante poderá morar no 

imóvel, e que estadias temporárias como família, amigos e conhecidos devem ser comunicados 
com antecedência à empresa imobiliária. 

 □Entendi que a locação de imóveis no Japão tem um período de contrato pré-determinado e, 
dependendo deste conteúdo, poderá ser cobrada uma multa pelo cancelamento do contrato 
feito dentro de um ou dois anos. 

 □Entendi que se a mudança for dentro do Japão, será necessário enviar uma notificação de 
mudança e realizar os trâmites da alteração do novo endereço na prefeitura e no correio. 

 

■Ao mudar no apartamento 

 □Entendi que após a mudança no apartamento, devo verificar imediatamente as condições em 
que se encontra, e caso haja danificação devo tirar fotos para comunicar à empresa imobiliária. 

 □Entendi que para usar luz, gás e água, será necessário realizar o contrato com cada empresa e 
há caso da necessidade de estar presente no momento da conexão do gás que será feito pelo 
funcionário da própria empresa do gás. 

 □Entendi que lixo e pertences pessoais não devem ser deixados nas áreas comuns como em 
frente à entrada do quarto, na entrada do edifício, corredores e varanda, que servem como 
passagem de evacuação em caso de emergência. 

 □Ao devolver o apartamento, este deve estar nas mesmas condições quando assinei o contrato, 
por isso, entendi que deve-se realizar regularmente uma limpeza e usá-lo de maneira 
cuidadosa. 
Entendi também que os custos de limpeza e reparo podem ser cobrados ao deixar o 
apartarmento. 

 □Entendi que ao quebrar o ar condicionado e outros equipamentos, devo entrar em contato com 
a GTN ou a empresa imobiliária. 

 □Entendi que devo entrar em contato imediatamente com a GTN ou a empresa imobiliária, se o 
vidro da janela ou o equipamento do quarto for danificado devido a um desastre natural, como 
um tufão ou um terremoto. 
Entendi também que se omitir o contato devido destes danos, serei responsável pelo 
pagamento da taxa de conserto. 

 □Entendi que as regras para a coleta do lixo variam de acordo com o município, como o tipo de 
sacola de lixo, a hora e o local para jogar o lixo, etc., assim como as normas de cada condomínio 
e associações de bairro. 

 □Entendi que volumes altos de sons, como alto-falantes, TV e instrumentos musicais podem ser 
um incômodo aos vizinhos e que devo tomar um cuidado especial para não fazer barulho depois 

das 22:00 horas. 
 □Entendi que não é permitido manter ou cuidar, mesmo que seja temporariamente, animais de 

estimação (exceto em apartamentos com permissão especial). 
 □Entendi que devo informar a GTN ou a empresa imobiliária caso haja mudança no número do 

celular ou quando ficar ausente por mais de 2 semanas em caso de retorno temporário ao 
próprio país. 

 □Entendi que contratos de locação, serviço de garantias GTN, seguros, etc. estão sujeitos à 
renovação e que serão cobradas taxas de renovação, e que devo rever o contrato e pagar tais 
taxas até a data de vencimento. 

 

■Na rescisão do contrato 

 □Entendi que ao cancelar o contrato de locação, devo solicitar o cancelamento por escrito à 
empresa imobiliária ou GTN de acordo com o aviso prévio estabelecido, e que será cobrado 
uma multa em caso de mudança sem seguir o procedimento de cancelamento. 

 □Entendi que o cliente deve realizar os procedimentos de cancelamento de luz, gás e água por 
conta própria, e que deve pagar por todo o seu uso antes de se mudar. 

 □Entendi que na inspeção, será verificado pela empresa imobiliária o estado do apartamento e 
será calculado o custo dos reparos. Também entendi que, se eu não comparecer à inspeção da 
mudança, há possibilidade do cancelamento não ser aprovado. 

 □Entendi que ao me mudar, devo deixar o apartamento limpo e sem nenhuma bagagem ou 
pertence pessoal desnecessário. 

 □Entendi que, ao contrário do descarte normal do lixo, o lixo de grande porte geralmente requer 
uma taxa e a reserva da coleta  com mais de uma semana de antecedência, e que se você 
não seguir as regras, poderá ser punido como "descarte ilegal". 

 
<Como jogar fora o lixo de grande porte> 
1. Verifique o site do governo local para ver se o lixo que você quer descartar está classificado 
como lixo de grande porte. 
2. Se for, entre em contato com o escritório do governo local e faça uma reserva para a coleta 
(também é possível fazer reservas online). 
3. Antes do dia da coleta, afixe o bilhete próprio para a coleta de lixo de grande porte que pode 
ser comprado em uma loja de conveniência. 
4. Coloque o lixo de grande porte no local designado no dia da coleta. 

 □Entendi que o valor do depósito pago no momento do contrato será reembolsado após a 
dedução dos custos de limpeza e reparo. 
No entanto, no caso de um contrato de amortização de depósito, entendo que uma certa 
quantia ou a totalidade da quantia não será reembolsada. 

 □Entendi que devo devolver a chave à imobiliária quando me mudar. 
 

20__. ____(mês). ____(data). 

Nome                   

 

【Consultas】              

                                 Global Trust Networks Co., Ltd. 

Departamento de Suporte         

TEL 03-5155-4674          

    EMAIL support@gtn.co.jp        

Horário comercial 10:00-18:30(exceto feriados de Ano Novo) 

※当チェックリストの弊社への提出は必須ではございません。 
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