P R O P O S TA

Quem somos

A Royal Money é uma empresa voltada a resolver o problema ﬁnanceiro
do condomínio. Composta por funcionários devidamente qualiﬁcados e com
vasta experiência no mercado. Somos uma empresa íntegra e séria, que busca
sempre se aperfeiçoar para prestar os melhores serviços dentro do segmento
condominial. A Royal Money utiliza softwares de última geração adequados
para atender os seus clientes da melhor forma possível e que permitem executar rápida e eﬁcazmente todas as suas tarefas administrativas e responder à
necessidade de cada cliente.

Vivencie uma nova fase na
Gestão do seu Condomínio!
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Nossos Serviços
Acesso Virtual

Todas as informações do seu condomínio disponíveis a qualquer
hora e lugar, via internet!

Boletos Bancários

Impressões otimizadas e entrega conﬁável!

Cobrança Extrajudicial

Evitando dores de cabeça e diminuindo seu índice de Inadimplência!

Cobrança Eletrônica (Ofﬁce Banking)

Softwares que permitem agilidade com a Rede Bancária!

Inadimplência Zero

O que todo síndico procura na Gestão do Condomínio!
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Entenda melhor
sobre o Inad Zero
Nada melhor do que estar com a vida ﬁnanceira em dia!
Porém, a vida em condomínio por vezes traz esse desaﬁo: conviver com pessoas que, por
diversos motivos,não estão com todas as suas contas pagas. o problema é que muitas
vezes há necessidade de cobrir os gastos daqueles que não podem/querem pagar em
dia, o que desagrada aqueles que pagam suas obrigações em dia. mas aﬁnal, o que fazer
para combater o principal problema dos síndicos?
Inadimplência Zero
O sistema Inadimplência Zero é um projeto pioneiro em Brasília, para atender exclusivamente aos nossos clientes. Trata-se de um serviço que traz tranquilidade ﬁnanceira ao
condomínio. A ideia é acabar de vez com a grande vilã dos condomínios: a Inadimplência, que impossibilita uma boa administração. O programa consiste em zerar a inadimplência do condomínio, desta forma o síndico poderá contar sempre com 100% da arrecadação, sem preocupar-se com a falta dos recursos deixada por quem não paga em dia
sua cota condominial.
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Como Funciona?
Dois dias após o vencimento da cota condominial, a Royal Money faz o depósito na
conta do condomínio do total das taxas de condomínio conforme o contrato. O valor
creditado será o mesmo que o condomínio receberia se todas as unidades tivessem
pagado a sua cota parte, desta maneira o condomínio terá 100% de sua arrecadação.
Após o repasse, os procedimentos de cobrança desses inadimplentes passam a ser da
Royal Money, que irá cobrar, negociar e receber esses valores da forma como lhe convier.
Até 30 dias de vencido, o boleto será emitido somente com acréscimos de multa, juros
e desconto de pontualidade perdido, após 30 dias de vencimento, será acrescido uma
taxa de cobrança de 10%.
Após 120 dias de vencimento, sem sucesso na negociação, o débito será encaminhado
ao departamento jurídico, que irá acionar judicialmente o devedor, sendo assim, toda a
negociação do débito passa a ser de responsabilidade da
Royal Money, cabendo a ela arcar com os custos de cobrança.
Para adesão a este serviço, o condomínio deve possuir o desconto de pontualidade de
no mínimo 20% do valor bruto, e o prazo para implantação é de 1 (um) mês após a assinatura do contrato, tempo necessário para conﬁrmação da inadimplência e atualização
de cadastro.
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Sistema atual do
seu condomínio
1. Alguns condôminos pagam sua Cota em dia.
2. O dinheiro chega ao condomínio.
3. O síndico administra e reinveste no condomínio.

Nesse sistema, os adimplentes custeiam o condomínio,
suportando a inadimplência e a administradora.

4. Alguns condôminos atrasam suas taxas.
5. O dinheiro não chega ao condomínio.
6. O síndico precisa cobrar judicialmente, gerando estresse e inviabilizando as
metas da administração.

Nesse sistema, o síndico precisa cobrar judicialmente os inadimplentes,
gerando constrangimentos e custos desnecessários.
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Sistema Inad zero
1. A Royal Money repassa todas as Cotas Condominiais, taxas extras e demais taxas
aprovadas em assembleia.
2. A Royal Money ﬁca responsável pela cobrança dos atrasados.
3. Nosso sistema garante o pagamento mensal de todas as taxas condominiais,
liberando o síndico do ônus de cobrança.

É a certeza da receita integral, independente da inadimplência dos condôminos!
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Boa
Vizinhança
Numa época em que a intolerância ganha força nas relações sociais, se
esforçar para garantir o bom relacionamento entre os vizinhos pode
fazer a diferença na vida em condomínio.
- Conheça e cumpra as regras do regimento Interno e Convenção;
- Siga a regra dos três ”Cs”: Cumprimentar, colaborar e compreender;
- Nas assembleias, seja respeitoso;
- Respeite os horários de silêncio estabelecidos;
- Não fume em locais proibidos;
- Use o elevados de serviços quando estiver com animal de estimação;
- Faça o suso correto da garagem.
- Oriente crianças e adolecentes quanto ao comportamento adequado nas ásreas comuns.
- Quebre a corrente da fofoca.
- Que tal dar as boas-vindas para o vizinho que acabou de se mudar?

Não se esqueça: Gentileza gera gentileza!

