


CONSÓRCIO
MITOS E VERDADES

Neste Quiz vamos falar um pouco do que é Mito e do que é 
Verdade em relação ao Consórcio. Assim você fica mais 
informado e confiante na contratação certo do Consórcio.

Você também pode ser contemplado por Lance, que é quando 
você oferece um percentual sobre o valor do seu crédito. Ou seja, 
basta apenas que o valor oferecido seja maior que os outros 
lances.



VERDADE - Ao ser contemplado você pode utilizar a Carta de 
Crédito para quitar seu financiamento, ficando livre dos juros, 
economizando um bom dinheiro.

VERDADE - Você pode utilizar até 10% do valor da sua carta de 
crédito, para pagar despesas de cartório ou reformar o imóvel que 
adquiriu.



VERDADE - Basta você quitar dívida utilizando consórcio, e 
substituindo as parcelas mais altas e com juros, por outras 
menores e com prazos mais curtos.

MITO - Você só vai pagar lance se ele for um dos vencedores.



📧

DANIELLE - ORGANIZAÇÃO CRISTIANO 

Foi pensando em ter um trânsito mais seguro que criei este Check-list, 

afinal, são mais de 30 mil mortes ano no Brasil, e com as chuvas os riscos 

de acidentes só aumentam, então vamos tentar reduzir esse número.

Para te ajudar e auxiliar com essas dicas e na contratação certa do seguro 

para sua necessidade, conte com minha assessoria em seguros.

Eu sou corretora de seguros formada em 2000, mas trabalho desde 1992 

no ramos de seguros, e já ajudei centenas de pessoas como você a terem 

a proteção certa e economizando. 

Então me conta: você precisa de ajuda para decidir qual seguro é o certo 

para você? Talvez você precisa de ajuda com o fechamento da proposta?

Não importa o que você precisa: eu estou pronta para te atender. E você só 

precisa falar comigo para isso, é só clicar no botão abaixo.

Danielle Cristiano - Corretora de Seguros
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