


EXPEDIENTE

INFORMATIVO 
DA FHE POUPEX
Publicação dirigida à Família Militar

JORNALISTA RESPONSÁVEL 
Carla Siqueira Lima de Alcântara 
RP: 2711/13/31/DF

REDAÇÃO
Fernanda Drumond, Marina 
Mercante, Sellene Ghenov e Viviane 
Fernandes

DIAGRAMAÇÃO 

Ítalo Hauer

REVISÃO
Gabriela Artemis

IMAGENS
Shutterstock

TIRAGEM 
20.000 exemplares

CONTATOS
FHE POUPEX – CECOM 
Avenida Duque de Caxias, s/n.º 
Setor Militar Urbano – 70630-902 
Brasília (DF)

CENTRO DE RELACIONAMENTO 
COM O CLIENTE
0800 061 3040 
0800 646 4747 (para surdos)

OUVIDORIA
0800 647 8877

Este veículo é de caráter informativo 
e está disponível, também, no site 
www.poupex.com.br.

Q

@poupex_oficial 

/PoupexOficial 

@poupex_oficial 

/poupexoficial

/FHEePOUPEX

PRATICIDADE NA 
PALMA DA MÃO

A dinâmica da vida no século 21 trouxe a necessidade de 
oferecer serviços mais ágeis e com toda a segurança. Por 
isso, a FHE POUPEX busca, constantemente, aprimorar 

os seus produtos, tornando-os cada vez mais automatizados. 

Recentemente, o processo digital de concessão do Crédito 
Imobiliário foi reformulado, visando reduzir o tempo da contra-
tação e da liberação dos recursos.

Os serviços disponibilizados pelo aplicativo POUPEX e Internet 
Banking têm facilitado a rotina dos nossos clientes. Atualmente, 
boa parte das contratações do financiamento habitacional, cré-
dito pessoal, Consórcio e Plano Odontológico é efetuada por 
essas plataformas. 

Monitorar a experiência do cliente nos diversos canais de rela-
cionamento com a FHE POUPEX é atividade constante. A inten-
ção é possibilitar o melhor atendimento, proporcionando mais 
comodidade e segurança. 

Se você ainda não experimentou as facilidades de ser um cliente 
digital, nesta edição vamos ajudá-lo a usufruir desse benefício. 

O Relatório Anual 2021 da FHE POUPEX já está publicado 
no site. O documento apresenta o desempenho institucional 
no atendimento aos Beneficiários e Associados, os prin-
cipais números, as demonstrações contábeis 
e os resultados dos produtos. Entre 
eles, o recorde no crédito imobiliário, 
que superou R$ 1,5 bilhão de recur-
sos concedidos. Destaque também 
para as ações sociais em prol da 
Família Militar e da sociedade. 

Relatório Anual 

Confira a 
publicação
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A poupança continua sendo o investimento preferido da maioria dos brasileiros 
que não abrem mão da segurança na hora de aplicar o dinheiro. Além disso, 
a caderneta é a principal fonte de recursos para a concessão de crédito imo-

biliário, sendo fundamental para reduzir o déficit habitacional.  

No caso da Poupança POUPEX Salário, disponível para quem recebe proventos pelo 
Banco do Brasil, o cliente conta com alguns benefícios exclusivos, como: 

 9 Juros menores no Crédito Imobiliário da FHE POUPEX. 

 9 Devolução da Tarifa de Confecção de Cadastro para Início de Relacionamento para 
mutuários do Crédito Imobiliário da FHE POUPEX detentores de Poupança POUPEX 
Salário há mais de 12 meses. 

 9 Desconto de 50% na Taxa de Adesão do Consórcio. 

 9 O saldo médio é considerado nos processos seletivos para aquisição de unidade 
habitacional em empreendimentos da FHE POUPEX. 

 9 Redução dos juros do cheque especial do Banco do Brasil e do valor cobrado no 
Plano Ouro de Serviços, oferecido pelo banco, parceiro da FHE POUPEX há 40 anos. 

Além da Salário, há 3 modalidades para os militares das Forças Armadas investirem os 
seus recursos: Tradicional, Automática e dos Sonhos. Atualmente, há 1,6 milhão de pou-
padores POUPEX e R$ 7 bilhões em saldo.  

Para ativar uma conta de Poupança POUPEX Salário, basta acessar um 
dos canais de relacionamento BB: agência, site ou aplicativo. Se tiver 
alguma dúvida, ligue no 0800 061 3040 ou acesse poupex.com.br. 

Juros menores no Crédito Imobiliário são um dos atrativos  

MILITARES TÊM 
VANTAGENS EXCLUSIVAS 
NA POUPANÇA POUPEX 
SALÁRIO 

Baleia Léia, 
 mascote da 

 FHE POUPEX

    POUPANÇA   



      ATENDIMENTO    

PRODUTOS E SERVIÇOS 
A ALGUNS CLIQUES
Canais digitais da FHE POUPEX proporcionam autonomia e comodidade ao cliente

O Internet Banking tem sido o canal de 
comunicação utilizado pelo 2º Sar-
gento do Exército Anderson Junior 

Cardoso para acompanhar a aprovação das 
etapas do financiamento imobiliário solicitado 
na FHE POUPEX. “De maneira geral, consigo 
resolver o que preciso sem muita dificuldade. 
É uma alternativa simples e mais viável atual-
mente”, afirma. 

Assim como o Sgt Anderson, você pode usufruir 
das facilidades oferecidas pelos canais digitais 
da FHE POUPEX, acessíveis pelo celular, tablet, 
notebook ou desktop. Basta se cadastrar nas 
ferramentas, conforme o passo a passo abaixo, 
e buscar o serviço desejado. De forma intuitiva, 
é possível contratar o Crédito Imobiliário, o Con-
sórcio, o Crédito Simples e o Plano Odontológico.  

Se você já é cliente digital, poderá visualizar os 
dados da Poupança POUPEX Automática, emi-
tir boleto de amortização do saldo devedor do 
Crédito Imobiliário, renovar o Crédito Simples e 
ter acesso a informações específicas dos segu-
ros Auto, Residência, Bicicleta e Viagem, como 
o número da apólice, a vigência e os valores se-
gurados. 

“Buscamos constantemente disponibilizar 
mais serviços aos nossos clientes, propor-
cionando uma experiência cada vez melhor, 
com agilidade e segurança. A palavra-chave é 
comodidade”, afirma o Diretor de Negócios e 
Clientes, Orlando Costa. 
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1. Acesse poupex.com.br > Internet Banking de qualquer navegador ou baixe o 
aplicativo POUPEX na loja do sistema operacional do seu dispositivo móvel.

2. Clique em Criar cadastro. 

3. Informe CPF e e-mail. 

4. Nas páginas seguintes, preencha os formulários com outros dados pessoais. 

5. Escolha um documento para comprovar sua identidade: RG, CNH, carteira 
de classe profissional ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE). É preciso 
fazer o upload da frente e do verso do documento, além de uma selfie com 
ele em mãos. 

6. Informe o código recebido por SMS no celular. 

7. Crie uma senha numérica de 8 dígitos, a qual será utilizada para acesso  
ao app e/ou ao Internet Banking

Torne-se um cliente digital 

MAI. / JUN.  2022



     ATENDIMENTO         ATENDIMENTO    

Pelo WhatsApp da FHE POUPEX, no número 0800 061 3040, o cliente é atendido por chatbot, 
serviço automatizado de perguntas e respostas pré-programadas. O usuário vai navegando 
pelos produtos, por meio de categorias numeradas, até solucionar a dúvida. Tudo de forma 
automática e rápida. 

É possível ainda renegociar dívidas do Crédito Imobiliário, do Crédito Simples e do Consórcio, 
conversando com um atendente especializado. 

Até o fim do ano, está prevista a ampliação dos serviços oferecidos por meio desse canal. 
Aguarde! 

Conheça + esta 
praticidade

WhatsApp: para tirar dúvidas e renegociar dívidas

Baixe o aplicativo 

Acesse o  
Internet Banking



RESIDENCIAIS PARA A 
FAMÍLIA MILITAR SÃO 
SUCESSO DE VENDA 

A s obras de residenciais da FHE 
POUPEX projetados com ex-
clusividade para os militares 

das Forças Armadas estão de vento em 
popa. Atualmente, há 13 empreendimen-
tos em construção nas seguintes locali-
dades: Brasília (DF), Campo Grande (MS), 

Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Juiz de 
Fora (MG), Porto Alegre (RS), Rio de Ja-
neiro (RJ) e Santa Maria (RS). Desses, a 
previsão é que oito sejam entregues em 
2022: três já tiveram 100% das unidades 
vendidas e os demais estão em fase de 
comercialização.  

Para se candidatar à compra dos aparta-
mentos, os interessados devem conferir 
os respectivos editais e se inscrever pela 
internet. "Uma dica é sempre acessar o 
nosso site e � car atento ao lançamento 
dos empreendimentos", recomenda o 
Diretor de Habitação, General Linhares. 
"Vale também observar os critérios de 
classi� cação para a compra de unidades 
habitacionais, pois a pontuação obtida 
com os produtos contratados pode va-
riar conforme cada edital", acrescenta. 
Por exemplo: em breve, o consórcio pas-
sará a ter um peso maior na composição 
dos pontos.

A FHE POUPEX oferece condições espe-
ciais de preço e crédito imobiliário, com os 
menores juros do mercado e � nanciamento 
de até 90% do valor do bem. Além disso, 
por serem o público preferencial, os milita-
res têm direito a um bônus de 3% do valor 
do � nanciamento, para auxiliar no paga-
mento do ITBI e das despesas cartorárias, 
e a 1 ano de seguro residencial gratuito.

Benefícios extras 

      EMPREENDIMENTOS    MAI. / JUN.  2022

Mais 8 empreendimentos serão entregues este ano em 4 cidades

Projeção do Residencial Bela Vista, 
em Samambaia (DF), com entrega 
prevista para este ano
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    CRÉDITO IMOBILIÁRIO   

D esde que foi lançada, em 2019, a modalidade de crédito imobiliário que utiliza 
o índice oficial da inflação para a correção do saldo devedor tem sido a mais 
buscada pelos clientes da FHE POUPEX. A linha IPCA + juros abrange, atual-

mente, cerca de 90% dos novos contratos firmados. 

Essa preferência não é por acaso. Isso porque a FHE POUPEX oferece o Teto IPCA, 
diferencial que proporciona mais segurança e economia aos mutuários. Mesmo que 
a inflação fique acima de 6,5% ao ano, esse percentual será considerado como teto 
máximo. Ou seja: ainda se houver algum descontrole inflacionário, a taxa cobrada não 
passará de 6,5% ao ano, somada aos juros de cada faixa. 

“Além das melhores taxas, o Teto IPCA tornou o nosso financiamento habitacional ain-
da mais competitivo. É um diferencial sem paralelo no mercado”, destaca o Diretor de 
Produtos, Ricardo Viana. 

Diferencial exclusivo da FHE POUPEX beneficia militares que financiam a casa própria

Outros diferenciais do Crédito Imobiliário da FHE POUPEX 
 9 Os juros mais baixos do mercado para o público militar das Forças Armadas (a 

partir de 2,6% ao ano + IPCA). 

 9 Garante30: permite a alteração da forma de correção pactuada (IPCA, TR, 
Poupança ou Prefixado) em até 30 meses contados da data de assinatura do 
contrato. 

 9 Única instituição a financiar até 90% do valor do imóvel em todas as linhas: IPCA, 
TR, Poupança ou Prefixado. 

 9 Idade máxima do mutuário é de 85 anos (em geral, o mercado limita a 80 anos)

POR QUE 
O IPCA É O 
INDEXADOR 
PREFERIDO  
DOS MUTUÁRIOS? 



PRECISANDO DE AJUDA?

P ara quem está precisando orga-
nizar a vida financeira, uma boa 
dica é começar pelo planejamento 

pessoal. O primeiro passo é listar os débi-
tos em aberto para quitá-los o mais breve 
possível. Uma saída inteligente é substi-
tuir uma dívida mais cara por uma mais 
em conta, com juros menores.   

Na FHE POUPEX, militares e pensio-
nistas das Forças Armadas têm acesso 
às condições diferenciadas do Crédito 
Simples, com a comodidade da con-
tratação on-line por meio do aplicativo 
POUPEX ou do Internet Banking. Confira 
as taxas, conforme o perfil do mutuário 
e o prazo de pagamento. 

Crédito Simples oferece as melhores condições para os militares 

   CRÉDITO PESSOAL  
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Diferenciais da FHE POUPEX 
 9 As melhores taxas. 

 9 Contratação por app ou Internet Banking. 

 9 Agilidade na liberação do crédito. 

 9 Consignação na folha de pagamento. 

 9 Facilidade de negociar dívidas.

Prazo de  
pagamento

Associados ao 
FAM  

(% ao mês)

Não associados ao 
FAM 

 (% ao mês)   

6 meses  0,99%   1,19%  

12 meses  1,19%   1,28%  

24 meses  1,19%  1,28%  

36 meses  1,19%  1,28%  

48 meses  1,39%  1,46%  

60 meses  1,39%  1,49%  

72 meses  1,44%  1,59%  

96 meses 1,59%  1,69% 

Cuidado com golpes A contratação do crédito pessoal da FHE POUPEX é feita somente em nossos Pontos de Atendimento, no App POUPEX e no POUPEX Digital (Internet Banking), disponível no site www.poupex.com.br. Em caso de dúvida, ligue 0800 061 3040.

C
on

di
çõ

es
 s

uj
ei

ta
s 

a 
al

te
ra

çã
o

Simule agora!

MAI. / JUN.  2022

https://www.poupex.com.br



