ASSESSORIA À
ADMINISTRAÇÃO

CRECI 39J

DE CONDOMÍNIOS

Conte
com a
experiência
de quem tem
tradição
no mercado.

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

A Crédito Real oferece muitas soluções para
administrar, junto com você, o seu condomínio.

Conheça alguns dos serviços e conte
com o nosso conhecimento na hora
de resolver qualquer problema.
ATENDIMENTO PERSONALIZADO

COBRANÇA

GESTÃO ADMINISTRATIVA

GESTÃO DE
DEPARTAMENTO PESSOAL

SUPORTE JURÍDICO

ORÇAMENTO E MANUTENÇÃO

GESTÃO DE ARQUIVO
E DOCUMENTOS LEGAIS

TRANSIÇÃO

GESTÃO FINANCEIRA /
PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Crédito Real inovou mais uma vez: é a primeira
imobiliária a criar um app que vai muito além do
convencional. Agora o Conecte-se, além de continuar
descomplicando a sua vida no condomínio, também
oferece uma série de benefícios para você aproveitar
na tela do celular.

FACILIDADES PARA SÍNDICOS:

FACILIDADES PARA CONDÔMINOS:

AVISOS
Informe os moradores de tudo o
que acontece no condomínio sem
precisar bater de porta em porta.

DOCUMENTOS
Visualize atas e outros documentos
do condomínio a qualquer hora.

RECURSOS
Cadastre novas áreas do
condomínio para os moradores
solicitarem reservas.

RESERVAS
Solicite reservas de áreas, como
churrasqueira e salão de festas,
com apenas um clique.

INADIMPLENTES
Mostra uma lista com as
pendências financeiras detalhadas
de cada condômino. Possibilita
a notificação por e-mail.

CONVIDADOS
Libere a entrada de pessoas
no condomínio. Faça sua lista de
convidados e envie para a portaria.

ENQUETES
Crie enquetes para os moradores
participarem das decisões
referentes ao condomínio.

FINANCEIRO
2ª via dos seus boletos
a qualquer hora.

PORTARIA
Uma área exclusiva para gerenciar
reservas, ocorrências e listas de
convidados de um jeito muito
mais fácil.

OCORRÊNCIAS
Registre sua ocorrência e o síndico
recebe na hora uma notificação no
celular para resolver o problema.

BENEFÍCIOS PARA TODOS:
Ganhe descontos em diversos restaurantes.
Peça delivery de uma nova maneira. Pague
suas compras de um jeito muito mais rápido.

RESUMO FINANCEIRO
Tenha na palma da sua mão um
resumo financeiro detalhado do seu
condomínio, com gráficos e números
de todas as despesas.

SOLICITE UMA PROPOSTA:
www.creditoreal.com.br/condominios

51 98031.8699
condominios@creditoreal.com.br

O importante pra você é prioridade pra gente.

