
REGULAMENTO  

1. OBJETO E TEMPO DE DURAÇÃO  

1.1. A campanha de Antecipação de Aluguel Mensal (“Campanha”), promovida por Quinto            
Andar Serviços Imobiliários Ltda., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 16.788.643/0001-81           
(“QuintoAndar”), terá início no 8º (oitavo) dia do mês vigente, e estará finalizada no 3º (terceiro)                
dia útil do mês subsequente.  

1.2. O QuintoAndar antecipará os recebíveis líquidos a serem pagos no mês seguinte ao do               
envio da comunicação, isto é, descontadas a taxa de administração e taxa de antecipação ao               
Locador QuintoAndar (“Locador”), desde que preenchidas as condições e respeitados os           
termos deste Regulamento.  

1.3. Conforme explicitado na Cláusula 1.2, o aluguel a ser antecipado será sempre apenas o               
aluguel a ser pago no próximo mês de recebimento, mas em data antecipada. Para              
exemplificar: 

Exemplo 1 (números e datas aleatórios): PP, no dia 09/03 - em março, portanto -, opta                               
por antecipar o recebimento do aluguel de Abril, cujo valor seria R$ 2.000. Ele só                             
receberia este valor no dia 12/04. Com isso, o PP abre mão de receber este valor no dia                                   
12/03, e recebe antecipadamente R$ 1.950 no dia 10/03 (1 dia útil após o pedido de                               
antecipação). Neste caso, o PP também receberá no dia 12/03 o aluguel referente ao                           
mês de Março. Como explicado, o PP não receberá o aluguel no 12/04, ou seja, o                               
próximo recebimento será no dia 12/05, nesse caso referente ao aluguel vivido no mês                           
de Maio. 

Exemplo 2 (números e datas aleatórios): PP, no dia 20/03, decide aceitar a oferta de                             
antecipação de aluguel para o aluguel do mês de Abril, ou seja, o PP receberá                             
antecipadamente R$ 1.950, ao invés de esperar até o dia 12/03 para receber R$ 2.000.   

1.4. Importante ressaltar que o aceite da antecipação nessa Campanha não implica na             
antecipação do aluguel de outros meses. Portanto, a antecipação ocorrerá exclusivamente em            
relação ao aluguel a ser pago em no mês subsequente ao do início da campanha. 

2. COMO PARTICIPAR  

2.1. Ao receber o email da Campanha, enviado pelo QuintoAndar aos Locadores elegíveis,             
você deve confirmar o pedido de antecipação por email ou pelo link do email ou SMS via                 
Typeform, durante o período de duração da Campanha, conforme Cláusula 1.1. 

a) Receber o email da Campanha  



2.1.1. Durante a vigência da Campanha, o QuintoAndar enviará email e SMS aos Locadores 
elegíveis contendo o link para adesão à antecipação objeto da Campanha.  

b) Locadores elegíveis  

2.1.2. Serão considerados elegíveis à adesão da Campanha aqueles Locadores que tenham 
sido diretamente contatados pelo QuintoAndar para que confirmem sua participação.  

2.1.3. Poderão também participar da Campanha aqueles Locadores que ativamente requeiram 
os termos da Campanha, desde que preencham todos os requisitos do presente Regulamento.  

c) Confirmar o pedido de antecipação  
 

2.1.4. O Locador que receber a comunicação para adesão à Campanha deverá manifestar 
expressamente a sua escolha pela participação.  

2.1.5. Será aceita a seguinte modalidade de adesão:  

 

(i) Contratação feita pelo aplicativo do Locador na sessão “Meus imóveis”, na qual poderá ser 
selecionado o imóvel que se deseja antecipar o repasse. Será possível acompanhar a 
diferença entre o valor que seria recebido no 12º (décimo segundo)  dia do mês subsequente  e 
o valor recebido antecipado. 

2.1.6. Certifique-se de que o seu pedido de antecipação foi devidamente realizado e concluído              
por meio da plataforma. O QuintoAndar não se responsabiliza por pedidos não registrados em              
virtude de qualquer erro.  

d) período de duração da Campanha  

2.1.7. A Campanha terá início no 8º (oitavo) dia do mês vigente, e estará finalizada no 3º                 
(terceiro) dia útil do mês subsequente. . Assim, somente serão aceitas as antecipações que              
forem requisitadas das 00 horas do 8º (oitavo) dia do mês vigente até às 23h59min do 3º                 
(terceiro) dia útil do mês subsequente.  

3. RESTRIÇÕES DA OFERTA  

3.1. As antecipações de aluguel somente poderão ser requisitadas por Locadores de imóveis 
residenciais alugados por meio do QuintoAndar, que satisfaçam os seguintes pré-requisitos:  

(i) Locador já ter pago integralmente ao QuintoAndar a taxa de corretagem 



correspondente a 1 aluguel;  

(ii) O imóvel estar locado sob o contrato de locação Versão 8.0 ou mais recente;  

(iii) O proprietário não esteja recebendo valores advindos do acionamento da Proteção 
QuintoAndar, incluindo, mas não se limitando, ao caso do Inquilino em processo de despejo;  

(iv) Não seja participante da categoria de Parceria, ou seja, não seja cliente cujo              
contrato de Intermediação de Administração seja firmado conjuntamente entre o QuintoAndar e            
alguma Imobiliária Parceira;  

(v) Não esteja fazendo parte de alguma ação ou projeto específico do QuintoAndar, 
incluindo, mas não se limitando, a iRent, oRent e Originals Reno;  

4. EFETIVAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO  

4.1. A Campanha consiste no pagamento antecipado do valor do aluguel, conforme critérios e 
disposições previstas neste Regulamento. 

 
4.2. O valor a ser antecipado é aquele que estará disponível ao Locador por meio do app do                  
Locador do QuintoAndar na sessão “Meus Imóveis”), que consiste no valor do Pacote,             
descontados as taxas de administração e de antecipação, e também os outros lançamentos,             
positivos ou negativos, que o Locador tenha a receber naquele período.  

4.3. Ao participar da Campanha, o Locador aceita se submeter ao procedimento normal para 
pagamento da Campanha, que funcionará da seguinte forma:  

(i) Antecipações requisitadas até as 14h de um determinado dia (“D+0”) serão pagas no 
próximo dia útil (“D+1”);  

(ii) Antecipações requisitadas após as 14h de um determinado dia (“D+0”) serão pagas em até 
dois dias úteis (“D+2”).  

4.4. O pagamento será realizado na mesma conta bancária registrada na Plataforma do             
QuintoAndar em que o Locador usualmente recebe o repasse do valor da locação, não sendo               
possível a alteração da conta bancária para o objeto desta Campanha.  

4.5. O QuintoAndar não responsabiliza pelo não pagamento nos prazos acima previstos caso             
tal depósito não ocorra por culpa exclusiva do Locador e ou terceiros, incluindo, mas não se                
limitando, a dados bancários incorretos ou faltantes e indisponibilidade bancária.  



5. DISPOSIÇÕES GERAIS  

5.1. É obrigatório que os participantes desta Campanha informem seus dados pessoais válidos             
e atualizados, não podendo o QuintoAndar ser responsabilizado em razão do fornecimento de             
dados incompletos ou incorretos.  

5.2. A participação na Campanha Antecipação de Aluguel Mensal caracteriza o aceite com este              
regulamento e com as condições gerais de uso da plataforma, detalhadas nos Termos e              
Condições de Uso do QuintoAndar, disponível no link www.quintoandar.com.br/termos  

5.3. A Promoção será divulgada por meio de e-mail e SMS e estará disponível para acesso por 
meio do app do Locador.  

5.4. Os participantes premiados licenciam, desde já, os direitos de uso de sua imagem, nome e                
som de voz, sem qualquer ônus para o QuintoAndar, para uso exclusivo na divulgação desta               
Promoção, pelo período de 12 (doze) meses após seu término.  

5.5. Em nenhum momento o QuintoAndar será responsabilizado por problemas, falhas ou            
funcionamento técnico, de qualquer tipo, em redes de computadores, rede de acesso,            
servidores ou provedores, equipamentos de computadores, hardware ou software, ou erro,           
interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões para o correto            
processamento de inscrições, incluindo, mas não se limitando, a transmissão imprecisa de            
inscrições ou falha da empresa promotora em recebê-las, em razão de problemas técnicos,  
congestionamento na internet ou no site ligado à Campanha, vírus, falha de programação 
(bugs) ou violação por terceiros (hackers).  

5.6. O QuintoAndar reserva o direito de desclassificar qualquer participante que julgue estar             
manipulando a operação desta Campanha ou violando os termos e condições dispostos neste             
Regulamento.  


