


EXPEDIENTE

SOLUÇÕES PARA VOCÊ

O próximo ano pode reservar boas surpresas para você. A dica 
é listar os objetivos que se deseja alcançar a curto, médio e 
longo prazos e se planejar para alcançá-los. A FHE POUPEX 

disponibiliza um diversificado portfólio de produtos e um time de 
especialistas que vão ajudar em suas novas conquistas. 

Se o sonho for a casa própria, os militares contam com taxas 
diferenciadas no crédito habitacional e condições muito especiais, 
que facilitam a compra ou a construção de um imóvel.  

Há, ainda, a possibilidade de adquirir um apartamento, a custo 
menor em relação ao mercado, em um dos empreendimentos da 
FHE POUPEX em diversas cidades. O primeiro passo é ter, pelo 
menos, 10% do valor do bem para dar de entrada. Para guardar 
as suas economias com toda segurança, você tem à disposição a 
Poupança POUPEX.  

Outra opção que proporciona a compra da moradia é o consórcio, 
que ainda oferece as modalidades carro, moto e serviços.  

Se precisar de ajuda financeira, o Crédito Simples é a melhor solução: 
juros baixos e rápida liberação. 

Para garantir a proteção da família e de seus bens, a FHE POUPEX 
oferece seguro de automóvel, bicicleta, decessos (assistência 
funeral), fiança locatícia, residência, viagem e vida. Temos ainda o 
Plano Odontológico para assegurar a saúde bucal.  

Tudo isso com ótimos preços e a garantia de uma Instituição voltada 
para proporcionar a construção de um futuro sólido à Família Militar. 

E aí, vamos juntos realizar os seus sonhos? 

#FHEPOUPEXSempreComVocê  

#FHEPOUPEX40anos
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M esmo com a constante alta da inflação, que atingiu 10,74% nos últimos 12 meses 
(considerando o IPCA de novembro, conforme dados do IBGE), a FHE POUPEX 
reduziu, ainda mais, as taxas do Crédito Simples e do Crédito Imobiliário.

Já é possível contratar o Crédito Simples com juros a partir de 0,93% ao mês. Para a 
renovação, é necessário ter descontado 3 parcelas consignadas. 

O financiamento da moradia na modalidade Poupança+juros pode ser realizado com 
taxa inicial de 2,6% ao ano, a mesma da linha IPCA+juros, facilitando a compra do 
imóvel pela Família Militar.

“Tendo em vista a nossa finalidade social e a missão de promover e facilitar o acesso à 
casa própria e contribuir para a qualidade de vida dos militares, a FHE POUPEX pôde 
diminuir os juros nessas linhas de crédito, possibilitando ao público preferencial melhores 
condições para a compra da moradia e o enfrentamento da alta de preços”, afirma o 
Gen Araken de Albuquerque, Presidente da Instituição. 

A contratação do Crédito Simples e do Crédito Imobiliário pode ser feita pelo  
Aplicativo POUPEX e pelo Internet Banking, com toda comodidade e segurança. 

CRÉDITO PESSOAL E 
IMOBILIÁRIO TÊM JUROS 
REDUZIDOS

Contratação pode ser feita pelos canais digitais

Plano Odontológico sem carência

O Plano Odontológico está com uma promoção imperdível: carência zero para as 
novas adesões ou para a inclusão de dependentes de planos em vigor. 

Outra iniciativa para clientes novos ou antigos é o concurso cultural O que faz 
você sorrir? Para participar, basta responder à pergunta disponível na página 
do produto em www.poupex.com.br/produtos/saude/. As 6 frases mais criativas  
serão premiadas com caixas de som JBL e vale-compras da Centauro. Válida até 10 
de janeiro, a campanha ainda distribuirá brindes de higiene bucal.

Planos a partir de 

16/mês

R$
,77

    CRÉDITO   
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SONHOS REALIZADOS
Do carro à casa própria, militares celebram a concretização de projetos 
com a ajuda da FHE POUPEX 

DEZEMBRO 2021

Nova moradia 

Cinco anos após comprar o nosso primeiro imóvel, um apartamento da FHE 
POUPEX em Águas Claras (DF), eu e minha esposa decidimos buscar outro mais 
próximo do trabalho dela e da escola da nossa filha. Soubemos do lançamento 
do Residencial Reserva Capital, também da FHE POUPEX, mas desta vez no 
Noroeste, no centro de Brasília. Apreciamos o projeto, a localização e o preço 
(25% abaixo do mercado), e nos inscrevemos. 

Vendemos o imóvel anterior, aplicamos o dinheiro na Poupança POUPEX, 
ficando muito bem colocados dentre os classificados. Na compra, demos 
50% de “entrada” e financiamos o restante. Durante o processo, recebemos a 
assistência especializada da equipe da POUPEX. 

Todos esses fatores nos deram segurança e tranquilidade. Agora, estamos 
morando em Natal (RN), onde estou servindo, mas, no início de 2022, vamos nos 
mudar para a nossa nova casa própria. Estamos ansiosos e felizes!” 

Tenente-Coronel Wagner Pyerre Esteves de Lima, de Natal (RN)

Promoção imperdível 

Escolhi financiar pela FHE POUPEX parte do valor de um apartamento de 2 quartos 
onde moro, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Fui ao Ponto de Atendimento 
e, lá, soube da promoção dos 40 anos da Instituição, contemplando contratos 
firmados pela Faixa Especial [militares de carreira das Forças Armadas com posto/
graduação até Capitão/Capitão-Tenente que adquiram imóveis de até R$ 500 mil]. 

Ganhei 5% de desconto no valor do financiamento e um seguro residencial durante 
um ano. Também tive direito a algumas parcelas grátis, o que somará quase R$ 30 
mil de bônus. Quando fui informado dessas vantagens, quase não acreditei. Mas 
não é a primeira vez que financio pela FHE POUPEX e sei que, aqui na cidade, não 
tem nenhuma outra instituição financeira que cubra as condições oferecidas.”

Capitão Cícero Graciano dos Santos, de Santa Maria (RS) 
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    PRODUTOS   

Carro 0 km 

Em outubro deste ano, fui contemplado com uma carta de crédito do Consórcio da 
FHE POUPEX, no segmento automóvel, e troquei o meu carro, conforme planejado.  

Sou cliente da Instituição há muitos anos e já busquei o Consórcio algumas vezes 
para conquistar algo. Acho o produto sensacional por vários motivos: a taxa de 
administração é excelente, e o fato de adquirir um bem sem dispor do valor total 
faz dessa modalidade uma grande oportunidade. Obrigado, FHE POUPEX!” 

Coronel do Exército R1 Nilson Jespersen de Franco, de São Paulo (SP) 

Nova plataforma do Crédito Imobiliário agiliza contratação 

Atualizada recentemente, a plataforma digital do Crédito Imobiliário da FHE POUPEX 
tornou a contratação mais ágil. A inovação facilitou o processo, proporcionando uma 
nova jornada aos clientes. A mudança também trouxe mais visibilidade ao andamento 
da proposta, permitindo ao mutuário um melhor acompanhamento. A expectativa é 
que o prazo padrão até a assinatura do contrato não ultrapasse 60 dias. 

A velocidade da condução da operação é compartilhada, uma vez que o cliente 
também é responsável por inserir documentos no Aplicativo POUPEX ou no Internet 
Banking.  

“Na fase inicial, notamos que o chat tem sido um recurso bastante utilizado no 
esclarecimento de dúvidas, otimizando cada vez mais a comunicação”, comenta 
o Diretor de Crédito Imobiliário da FHE POUPEX, Ricardo Viana. Novos clientes já 
assinaram o contrato em apenas 29 dias corridos. 
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QUER COMPRAR 
UM IMÓVEL DA 
FHE POUPEX?

A FHE POUPEX está construindo empreendimentos em vários locais do país. As 
unidades são comercializadas aos militares a preços abaixo do mercado. Para 
você aproveitar as oportunidades que serão disponibilizadas até 2026, confira 

abaixo como se classificar bem no processo seletivo: 

1º passo: mantenha o máximo de recursos aplicados na Poupança POUPEX, de prefe-
rência na modalidade Salário.

 

2º passo: ganhe bônus na pontuação participando do Seguro de Vida FAM ou FAM 
Família e/ou possuindo Poupança POUPEX Salário e/ou cota de consórcio de imóveis. 
Para cada um desses produtos, o inscrito obterá 10% a mais sobre a pontuação auferi-
da no critério do 1º passo. Sendo assim, poderá conquistar até 30% de pontos extras.

 

3º passo: a cada produto da FHE POUPEX que o interessado tiver contratado, além 
dos acima mencionados, ganhará mais 1% sobre a pontuação alcançada no critério do 
1º passo.

Confira os lançamentos de empreendimentos

Residencial Ilha das Andorinhas 
Águas Claras (DF)

112 unidades habitacionais em 1 torre de 28 pavimentos

158 m² (4 quartos, sendo 2 suítes)

3 vagas de garagem

Mais de 50 opções de lazer

Inscrições 1º/2 a 2/3/2022 | Entrega prevista em 2022

m²

Residencial Reserva Alvorada 
Brasília (DF)

60 unidades habitacionais em 6 pavimentos 

109 m² a 121 m² (3 quartos, sendo 1 suíte)

2 vagas de garagem

Ampla área de lazer

Inscrições 1º/3 a 1º/4/2022 | Entrega prevista em 2022

m²

Aponte a câmera 
do seu celular e
conheça outros 

empreendimentos

Conheça alguns empreendimentos

DEZEMBRO 2021



    EMPREENDIMENTOS   
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Residencial Campo dos Ipês 
Campo Grande (MS)

48 unidades habitacionais em 8 pavimentos 

60 m² a 65 m² (2 quartos, sendo 1 suíte)

2 vagas de garagem

Área de lazer

Entrega prevista em 2023

m²

Residencial Brisas do Parque 
Fortaleza (CE)

130 unidades habitacionais em 5 torres de 13 pavimentos

127 m² (3 quartos, sendo 3 suítes)

3 vagas de garagem

Ampla área de lazer

Entrega prevista em 2024

m²

Residencial Bela Vista 
Samambaia (DF)

52 unidades distribuídas em 13 pavimentos

68 m² (3 quartos, sendo 1 suíte)

1 vaga de garagem

Ampla área de lazer

Inscrições encerradas | Entrega prevista em 2022

m²

Conheça outros 
imóveis à venda

Residencial Monte Verde 
Juiz de Fora (MG)

128 unidades habitacionais em 4 torres de 8 pavimentos

78 m² (2 quartos, sendo 1 suíte)
93 m² (3 quartos, sendo 1 suíte)

2 vagas de garagem

Área de lazer

Entrega prevista em 2024

m²
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      ATENDIMENTO      

CANAIS DIGITAIS 
FACILITAM O 
ATENDIMENTO

V ocê pode contatar a FHE POUPEX por diversos canais digitais. O primeiro 
passo é se cadastrar na plataforma POUPEX Digital (Internet Banking), para ter 
acesso facilitado aos nossos produtos e serviços, sem sair de casa, direto do seu 

computador ou smartphone. 

Saiba mais sobre o que pode ser feito remotamente

DEZEMBRO 2021

Como se cadastrar 
Todos os militares de carreira das Forças Armadas e respectivos 
pensionistas que conjuntamente: 

1. Acessem digital.poupex.com.br ou baixem o App POUPEX na 
sua loja de aplicativos.

2. Insiram seus dados e escolham um documento para 
comprovar sua identidade: RG, CNH, carteira de classe 
profissional ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE). 

3. Façam o upload da frente e do verso do documento e 
tirem uma selfie com ele em mãos. 

4. Criem uma senha numérica de oito dígitos.

5. Informem o código recebido por SMS do seu celular.

6. Pronto! Aguardem a aprovação do seu cadastro e 
comecem a usar!

Serviços disponíveis 
 9 No Internet Banking e no App POUPEX, é possível 

contratar os créditos imobiliário e pessoal, renegociar 
dívidas, aderir ao Plano Odontológico e emitir boletos. 
São mais de 30 serviços disponíveis! Tudo isso em 
um ambiente logado, com segurança e comodidade. 

 9 No WhatsApp (0800 061 3040), você pode saber 
mais sobre os produtos oferecidos pela FHE 
POUPEX e ainda renegociar dívidas de crédito 
pessoal, crédito imobiliário e do consórcio. 
Lembre-se: não são aceitas mensagens de 
voz nem ligações. 

Pexia,  
especialista virtual 
da FHE POUPEX

Saiba mais sobre os 
nossos canais digitais

https://digital.poupex.com.br/#/

