


EXPEDIENTE

O informativo Conquista está com a 
tiragem reduzida. Os interessados 
em continuar recebendo a versão 
impressa na residência deverão se  
cadastrar no site da POUPEX, onde 
a publicação permanece sendo 
veiculada. Na página, também é 
possível se inscrever para saber 
das novidades e promoções 
por e-mail ou celular. Em 
caso de dúvida, ligue para 
(61) 3314-7520. 

40 ANOS REALIZANDO O 
SONHO DA CASA PRÓPRIA

E m 2021, a FHE POUPEX celebra 40 anos e está pre-
senteando a Família Militar com um excelente pacote de 
benefícios para facilitar ainda mais o acesso à casa pró-

pria. Disponibilizamos condições imperdíveis para você, militar, 
nosso público preferencial, comprar o seu imóvel. 

O foco em proporcionar os menores juros e os melhores preços, 
prazos e formas de pagamento tem sido mantido ao longo des-
sas quatro décadas. Já concedemos mais de 136 mil financia-
mentos imobiliários e construímos cerca de 9,5 mil unidades em 
151 empreendimentos em diversas localidades do país. 

Nossos especialistas buscam constantemente oferecer dife-
renciais exclusivos. E temos conseguido cumprir esse objetivo, 
sempre mantendo a nossa finalidade social. 

Confira, nesta edição, os detalhes das novidades, as quais be-
neficiarão os primeiros 2.000 clientes que contratarem o crédito 
imobiliário em 2021 e parte dos financiamentos vigentes. Apro-
veite esta oportunidade e compre já a sua casa própria. A FHE 
POUPEX quer celebrar com você e a sua família essa grande 
conquista!

#POUPEX40anos
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O ano já começou com novidades no crédito imobiliário. Até o fim de 2021, além 
dos juros baixos, a FHE POUPEX oferecerá condições imperdíveis para os  
militares de carreira das Forças Armadas e respectivos pensionistas financiarem 

a casa própria.

Trata-se de um pacote de bônus exclusivo para esse público, lançado em comemora-
ção ao 40º aniversário da Instituição, a ser celebrado em outubro. Confira abaixo. 

Pacote de benefícios é válido para novos contratos e outros 3 mil vigentes

FHE POUPEX  
40 ANOS: CONDIÇÕES 
IMPERDÍVEIS PARA  
ADQUIRIR O SEU IMÓVEL

Juros a partir de 

ao ano + IPCA
2,6%

A FHE POUPEX oferecerá um bônus de até R$ 30 mil para os novos contra-
tos de crédito imobiliário da Faixa Especial. Os mutuários terão creditados os va-
lores das parcelas de janeiro de cada ano (até o limite total de R$ 30 mil), direta-
mente no extrato da operação. A primeira mensalidade será paga em janeiro em 
2022, a segunda em janeiro de 2023 e assim por diante. A ideia é auxiliar finan-
ceiramente o cliente em um mês com excesso de despesas domésticas e pes-
soais, como viagem de férias, impostos (IPVA e IPTU), material escolar etc. Se-
rão contemplados até 1.200 mutuários com posto/graduação até Capitão ou  
Capitão-Tenente que desejam adquirir imóveis de até R$ 500 mil e que estejam com o 
pagamento das parcelas em dia. Cada CPF só será beneficiado uma vez.

Bônus de até R$ 30 mil

Todos os atuais mutuários da Faixa Especial e do antigo Programa Especial de Mora-
dia (PEM) ganharão um presente: a FHE POUPEX pagará a parcela de outubro/2021, 
mês do 40º aniversário da Instituição. Serão contemplados os contratos assinados até  
31 de dezembro de 2020 e que estejam com o pagamento das parcelas em dia. No 
total, há 3.076 clientes nessa condição.

Bônus parcela grátis

Os contratos assinados em 2021 em qualquer linha de crédito imo-
biliário da FHE POUPEX (Faixa Especial, I, II ou Terreno) terão des-
conto de até 5% do valor do financiamento (limitado a 3% do valor 
do imóvel) para o custeio das despesas cartorárias e do Imposto 
sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). O desconto será efetu-
ado no extrato da operação, não sendo necessária a comprovação 
de despesas. Serão agraciados os 2.000 primeiros mutuários. 

Desconto de até 5% do financiamento

Para simular 
o crédito  
imobiliário, 
aponte a 
câmera do  
seu celular

   CRÉDITO IMOBILIÁRIO   



FINANCIE SEU IMÓVEL, 
GANHE PROTEÇÃO
Novos mutuários serão contemplados com apólice anual gratuita de seguro 
residencial

D urante este ano, os militares 
de carreira das Forças Arma-
das e respectivos pensionistas 

que contratarem o Crédito Imobiliário da  
FHE POUPEX nas Faixas Especial, I e II re-
ceberão, gratuitamente, o seguro residen-
cial para a proteção do imóvel. Serão con-
templados até 2.000 mutuários. A apólice 
terá vigência de 1 ano.

O seguro, oferecido pela FHE POUPEX 
em parceria com a seguradora Zurich, 
contempla cobertura de danos materiais 

causados ao conteúdo da residência em 
consequência de incêndios, explosões, 
danos elétricos e quedas de raio dentro 
do terreno.

Além dessas coberturas, os mutuários te-
rão acesso à assistência com serviços de 
chaveiro, eletricista, encanador, vidracei-
ro, conserto de aparelhos eletroeletrôni-
cos e de eletrodomésticos, entre outros. 
O atendimento é feito em todo o território 
nacional.

 9 Incêndios

 9 Explosões

 9 Danos elétricos

 9 Quedas de raio

Coberturas* Assistência técnica*

 9 Chaveiro

 9 Eletricista

 9 Encanador

 9 Vidraceiro

 9 Técnico especializado em 
eletroeletrônicos e eletrodomésticos
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*Consulte as condições 
vigentes na apólice


