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Consórcio de Carros:
dicas para fazer o melhor
o negócio
O consórcio de carros têm se mostrado uma opção
cada vez melhor para aqueles que têm o sonho de
comprar um carro, no entanto, não tem dinheiro para...
By Ana Paula abril 3, 2017
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O consórcio de carros têm se mostrado uma opção cada vez melhor
para aqueles que têm o sonho de comprar um carro, no entanto, não tem
dinheiro para pagar à vista. Dessa maneira, não é preciso abrir mão do
que deseja.

Como funciona o consórcio de carros
Segundo a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio
(ABAC), o consórcio funciona por autofinanciamento, onde se assina um
contrato que tem um prazo de duração e número de cotas definidos.
Uma das grandes vantagens do consórcio é a ausência de juros e a pouca
burocracia: a administradora, que controla o pagamento de todos os
http://blog.zema.com/2017/04/03/consorciodecarrosdicas/

1/3

05/04/2017

Consórcio de Carros: dicas para fazer o melhor o negócio  Blog da Zema

consorciados, cobra apenas uma taxa de administração que está embutida
nas parcelas mensais.
Assim como as outras modalidades de consórcio, no de carros, a
contemplação acontece por sorteio ou lance. Se não for contemplado com
sorteio ou lance, ao final do período estipulado para o consórcio, o
consorciado receberá a carta de crédito para aquisição do bem.

Como fazer o melhor negócio
É preciso estar atento à alguns pontos antes de de fazer a opção pelo
consórcio:
Confira a idoneidade da administradora: é preciso que ela seja
autorizada pelo Banco Central. Dessa maneira, você consegue se
proteger e ao seu patrimônio;

Pesquise as taxas de administração. Elas costumam variar conforme
a administradora, encontre uma que seja mais vantajosa;

Verifique se o fundo de reserva e o seguro estão inclusos na taxa de
consórcio e saiba qual o valor específico de cada um;

Entenda quais são os critérios para lance e as condições de
desempate, assim, caso queira antecipar o recebimento, saberá
como agir.
No site http://www.consorciozema.com.br você pode fazer uma
simulação do Consórcio Zema e saber um pouco mais sobre os serviços
oferecidos.
Você vai se interessar por:
Consórcio ou financiamento? Saiba qual é mais vantajoso
9 livros sobre investimentos financeiros para iniciantes
Prós e contras do empréstimo com desconto em conta corrente
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Conheça o Consórcio Zema e realize seus sonhos
O Consórcio Zema já ajudou mais de 30 mil clientes a realizarem seus
sonhos, com a casa própria, veículos, serviços de estética ou até mesmo a
renovação de seus eletrodomésticos e móveis. Ligue grátis 0800 095
6702 ou vá até a Loja Zema mais próxima e consulte as condições do
consórcio.
Entendeu como funciona um consórcio de carros? Então aproveite e
compartilhe as dicas com amigos e familiares. E não deixe
acompanhar as novidades de Seu Dinheiro aqui no Blog da Zema.
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