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ACORDO DE RESERVA

Para que o processo de compra de uma propriedade por meio da OPISAS possa começar, você deve
primeiro preencher o Formulário de Reserva abaixo com todos os dados do(s) comprador(es) da
propriedade
e
assiná-lo
concordando
com
os
termos
e
condições
da
reserva.
Juntamente com o formulário, uma transferência eletrônica de US$ 3.200 deve ser providenciada para
pagamento das taxas de administração (que incluem minuta do contrato, registro de documento,
impostos pro rata e comissão de fechamento de venda) ou de US$ 4.000 se a opção for pela contratação
adicional do serviço de criação de uma empresa de responsabilidade limitada (LLC) nos EUA (que inclue
endereço da empresa, serviço de correspondência e número identificador de empregador (EIN).

Para confirmar a reserva, enviar o formulário preenchido e o comprovante da transferência para o
endereço eletrônico a Opisas.
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ACORDO DE COMPRA E VENDA

Uma vez que a reserva tenha sido confirmada por meio do depósito, cópia do passaporte do cliente e
acordo de reserva preenchido, o comprador terá que preencher o “Acordo de Compra e Venda” padrão da
Florida, conforme abaixo.
Esse documento de mais de 10 páginas deve ser preenchido com todos os detalhes relativos ao
Comprador e o Vendedor, assim como as informações relativas à propriedade, cronograma de
pagamento, dia do fechamento da venda e qualquer informação importante referente à propriedade e aos
termos de venda.
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CONTRADO DE ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADE

Juntamente com o Contrato de Compra, o Comprador receberá, da empresa atualmente responsável pela
administração da propriedade, um Acordo de Administração de Locação de Propriedade em nome dos
novos compradores. A mesma empresa se encarregará do pagamento de contas, recebimento dos
aluguéis e qualquer outra situação relativa à propriedade após sua compra.

O formulário acima será fornecido parcialmente preenchido. Os demais detalhes deverão ser
preenchidos pelo Comprador e devolvidos antes do fechamento da venda. Como parte do mesmo
acordo, comprador também receberá separadamente um “Client Conversion Form”.
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DECLARAÇÃO FINAL

Uma vez que a transação esteja pronta para ser fechada, uma Declaração de Fechamento da operação
será fornecida ao Vendedor e ao Comprador pela “Title Company”/Agente Liquidante designada pelo
vendedor. Abaixo, temos um modelo da declaração de liquidação padrão, também conhecida como
declaração do “US Department of Housing and Urban Development (HUD).

A declaração de fechamento deve conter os valores totais estabelecidos pelo Comprador e o Vendedor
para fechar a compra. O pagamento de montantes pendentes será exigido antes ou na data
estabelecida para fechamento do negócio. Esse documento deve ser assinado e devolvido à “Title
Company” que fechou o negócio para registro e inscrição da venda oficialmente nos arquivos públicos
oficiais do condado.
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DOCUMENTO DE GARANTIA

Agora que a compra está fechada, o novo Comprador receberá, dentro de prazo de até 4 semanas, via
correio, o original do Documento de Garantia Registrado com a Apólice do Proprietário emitida pela “Title
Company”. Esses documentos confirmam que a propriedade foi legalmente transferida para o nome do
novo proprietário.
Uma versão eletrônica do Documento de Garantia está disponível nos Arquivos Públicos do Condado, e
pode ser consultada normalmente dentro de um prazo de até 7 dias após a liquidação,. Uma cópia poderá
ser remetida, a pedido, ao comprador.
Abaixo exemplo de Documento de Garantia
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DECLARAÇÃO DE PROPRIETÁRIO
ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE

Como novo proprietário, você receberá, mensalmente, de sua empresa de administração, um extrato com
todas receitas e despesas derivadas de sua nova propriedade.
Segue abaixo um típico exemplo de extrato mostrando receitas x despesas.
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DISCLAIMER. To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume
any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. OPISAS makes no warranties which extend beyond the description
contained herein. Information is also provided with the understanding that OPISAS do not provide legal activities, accounting. OPISAS disclaim any liability,
personal risk or loss or otherwise, incurred as a result of directly or indirect use and application of any content of this document.

