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O Porto Seguro Consórcio, que já atua no Norte do Brasil com Consórcio de Veículos Tradicionais
e Pesados, inicia a comercialização da modalidade para aquisição de imóveis nos estados de
Amazonas e Rondônia. Com o objetivo de facilitar a aquisição de uma casa ou apartamento,
construção, reforma ou compra de terreno, o Porto Seguro Consórcio de Imóveis disponibiliza
condições especiais de parcelamento sem juros.
"O consórcio tem se tornado uma opção mais viável de financiamento por ser uma compra
programada e planejada, sem pagamento de juros e menos burocracias do que um financiamento
comum. Estas condições despertam o interesse de pessoas que procuram investimento flexível e
atraente. Diante disso, identificamos polos comercias com potencial de desenvolvimento, e estes
dois estados se enquadram neste cenário", explica o diretor do Porto Seguro Consórcio, William
Rachid.
A chegada do Porto Seguro Consórcio de Imóveis traz novas possibilidades de negócios para a
região, já que as cotas disponíveis variam de R$ 55 mil a R$ 500 mil e as parcelas podem ser
contratadas a partir de R$ 349,00 e em até 200 meses para pagamento.
Confira as condições do Porto Seguro Consórcio de Imóveis:
- Fundo de reserva e seguro de vida, que são diluídos ao longo do período do grupo.
- Sorteios mensais.
- Indivíduo pode ofertar lances, o que aumentam as chances de contemplação.
- O consumidor pode utilizar o FGTS para o lance, complementar o crédito ou ainda amortizar o
saldo devedor.
Além dessas facilidades, o Consórcio de Imóveis da Porto Seguro oferece assessoria em todas as
fases, desde consultoria na hora da venda até a solução de pendências e o momento de
contemplação.
Porto Seguro Consórcio
O consórcio é um grupo de pessoas físicas e jurídicas que tem o objetivo de adquirir um bem de
diversos segmentos, como imóveis, automóveis convencionais e pesados (tratores, ônibus, e etc).
A cada mês, é realizada uma assembleia para anunciar os contemplados.
Mais informações sobre os planos do Porto Seguro Consórcio estão disponíveis no site
www.portoseguro.com.br/consorcio.
Sobre a Porto Seguro
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A Porto Seguro é uma empresa brasileira com mais de 70 anos de mercado e está entre as
maiores seguradoras do País, ocupando a primeira posição nos ramos de Seguro Auto e
Residência. Atualmente, são quase 20 milhões de clientes, 13 mil funcionários, 16 mil prestadores
e 35 mil corretores parceiros. A companhia tem ainda 103 sucursais e escritórios regionais em
todo o Brasil. O Grupo Porto Seguro é formado por 27 empresas – entre elas Azul Seguros e Itaú
Seguros de Auto e Residência - que atuam nos mais diversos ramos como seguros, produtos
financeiros, serviços de emergência e conveniência, proteção e monitoramento, plano de saúde
para Pets, entre outros. Em 2018, o lucro líquido da companhia foi de R$ 1,3 bilhão.
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