


Você que possui uma renda mensal,

sendo trabalhador formal ou informal,

pode ter seu financiamento de casa

aprovado por meio da imobiliária. 

É só comprovar que recebe um ganho

mensal.
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Seu RG (documento de identidade);

Seu CPF;

Comprovante do seu estado civil;

Seu comprovante de endereço;

Declaração do seu imposto de renda

(apenas se houver rendas tributáveis);

Extrato do seu FGTS;

Sua carteira de trabalho; 

Um comprovante da sua renda mensal.

Para solicitar junte os 

seguintes documentos:
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3 Cuidados para facilitar 
a aprovação do crédito:



1- Mantenha o seu
nome limpo.
A situação em que se encontra o seu CPF, é um

dos critérios para aprovação ou recusa do pedido

do seu crédito.
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2- Tenha uma conta
corrente na instituição
escolhida.
Especialmente se for a Caixa, há tarifas de

financiamento distintas para correntistas e não

correntistas,  então muitas vezes vale a pena

abrir uma conta e transferir o salário para lá.
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3- Se você tem
dívidas, pague rápido.
Se uma pessoa tem dívidas que preenchem mais

de 30% da sua renda, seu pedido será negado.

Se tiver outras dívidas comprometendo sua renda,

a parcela do imóvel ficará limitada ao que falta

para completar os 30%.
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BÔNUS: Realize uma

simulação antes de

fechar negócio
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A simulação do financiamento

imobiliário é uma ótima ferramenta

para analisar, a partir de uma

visualização palpável, as condições

desse procedimento: o valor das

parcelas mensais, o prazo de

pagamento, as taxas e juros cobrados,

entre outros.

Para fazer sua simulação é muito

simples, rápido e não paga nada é

só clicar aqui!
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Respondendo as 

dúvidas mais frequentes

sobre financiamento
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Qualquer pessoa pode

usufruir dos financiamentos

imobiliários?

Sim, só precisa preencher os requisitos

citados acima.
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A instituição ou o banco

pesquisa informações

da minha vida?

Sim, mas eles apenas fazem uma análise do seu

histórico como pagador, sua capacidade de efetuar

pagamentos, se você tem dívidas que ainda se

encontram pendentes e principalmente o seu

relacionamento com o banco.
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Como se calcula o valor das

prestações que vão ser pagas

por mim e o prazo do meu

financiamento?

Sua prestação vai ser calculada em conjunto com os

encargos principais, que se compõem na parcela de

amortização e nos juros mensais, como também nos

acessórios, sejam eles seguro de invalidez ou morte,

taxa de administração ou danos em seu imóvel.
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Viu como é fácil realizar

um financiamento?

Faça o teste e descubra qual é o imóvel

perfeito para você.
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Ficou com alguma dúvida? 
Não saia sem antes entrar em

contato conosco e, caso deseje, realize 

sua simulação sem compromisso!
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