POUPA
DINHEIRO
200 mil famílias por
ano aumentam a sua capacidade
financeira.

O ACONSELHAMENTO
IMOBILIÁRIO
É UM SERVIÇO DE
CONFIANÇA
APROVADO PELO HUD
Capacitando o consumidor para tomar
decisões imobiliárias bem informadas. Os
conselheiros imobiliários aprovados pelo
HUD ajudam mais de um milhão de
famílias por ano.

1-800-569-4287

hud.gov/makehomehappen

ACONSELHAMENTO
IMOBILIÁRIO

DECISÃO
INTELIGENTE
!

ACONSELHAMEN
TO IMOBILIÁRIO
PARA TODOS

QUALQUER IDADE, QUALQUER RENDA
► Novos compradores da casa própria
► Proprietários
► Proprietários em risco de inadimplência
► Hipotecas reversas
► Locatários
► Sem-teto

RESPOSTAS,
INFORMAÇÕES,
CONSCIÊNCIA

SAIBA TUDO
► Compra de casa própria – a história completa
► O que alugar realmente significa
► A hipoteca reversa é a sua melhor opção?
► Como lidar com a inadimplência
► Como evitar a execução da hipoteca
► Como maximizar a sua situação

CONHECIME
NTO É PODER

NA SUA AGÊNCIA DE
ACONSELHAMENTO IMOBILIÁRIO
►

Aconselhamento individual

►

Cursos, seminários, vídeos informativos

►

Recursos e indicações

► Serviços gratuitos ou

VAMOS
TRANSFORMAR A
SUA CASA PRÓPRIA
EM REALIDADE

financeira

de baixo custo para você

Milhares de
agências aprovadas
pelo HUD em todo ono paí

Não importa em que parte do processo de
habitação você esteja, sempre há decisões
importantes e muitas dúvidas. Não seria ótimo
poder contar com um profissional imparcial, de
confiança, que ofereça informações e orientações
para que você possa tomar as decisões certas – em
cada etapa do processo? Essa pessoa existe! O seu
conselheiro imobiliário é o seu assessor pessoal
em matéria de habitação, com os seus melhores
interesses em mente.

Está comprando a casa própria? Tome decisões
bem informadas em cada etapa do processo. Já é
proprietário? Proteja o seu investimento. A
hipoteca reversa é a sua melhor opção? Você está
em processo de inadimplência ou perda da sua
casa própria? Há opções. Você aluga? Conheça os
seus direitos e o que significar alugar. Obtenha
todas as informações necessárias.

Os conselheiros imobiliários são profissionais
experientes e capacitados com as respostas que
você precisa para tomar decisões de habitação. O
seu conselheiro imobiliário trabalhará com você
individualmente, oferecendo orientações para
você tomar as decisões certas com base na sua
situação pessoal e nas suas necessidades. Além
disso, os diversos serviços oferecidos pela sua
agência de aconselhamento imobiliário aprovada
pelo HUD são gratuitos ou de baixo custo.
O caminho para a casa própria é uma jornada, mas você
não está sozinho. Não importa em que estágio do
percurso você esteja, basta clicar no link ou telefonar
para obter as respostas necessárias. Para obter mais
informações sobre o aconselhamento imobiliário do
HUD ou para localizar uma agência de aconselhamento
imobiliário aprovada pelo HUD, acesse
hud.gov/makehomehappen ou ligue para 1-800-5694287. Juntos, continuaremos a transformar a casa
própria em realidade!

