O cartão Minha Casa Melhor
está cada vez melhor. Agora são até
14 produtos com condições especiais.
O que é?
É um crédito especial para quem conquistou sua casa pelo
Programa Minha Casa, Minha Vida. São até R$ 5 mil para
comprar até 14 produtos diferentes, entre móveis e eletrodomésticos.

Quem tem direito?
Todas as famílias que conquistaram sua casa ou apartamento pelo
Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. Para obter
o cartão, basta você estar em dia com as prestações da sua casa.

Importante

Sua casa ainda não está pronta? Quando receber as chaves, aproveite
para pedir seu cartão Minha Casa Melhor e mobiliar sua casa nova.

Quanto pode pegar emprestado?
São até R$ 5 mil para comprar os móveis e eletrodomésticos que
fazem parte da lista (na página ao lado).

Dica

Lembre-se de pegar emprestado só o valor que você pode pagar.

Como usar o cartão Minha Casa Melhor?
É só você ir a uma loja credenciada e escolher os produtos que você
quer dentro da lista. Você compra pelo preço à vista, com
desconto de pelo menos 5% e vai pagando aos poucos, em
prestações que cabem no seu bolso.

O que pode comprar?
Com os R$ 5 mil, você pode escolher entre os produtos:
MÓVEIS

PREÇO MÁXIMO DE VENDA

Guarda-roupa

até R$ 700,00

Cama de casal/beliche, com ou sem colchão,
ou cama box de casal

até R$ 500,00

Cama de solteiro/berço com selo INMETRO,
com ou sem colchão, ou cama box de solteiro

até R$ 400,00

Mesa com cadeiras

até R$ 400,00

Sofá

até R$ 600,00

Estante ou rack

até R$ 350,00

Móveis para cozinha

até R$ 600,00

ELETRODOMÉSTICOS

PREÇO MÁXIMO DE VENDA

Refrigerador

até R$ 1.090,00

Fogão

até R$ 599,00

1

1

até R$ 350,00

Micro-ondas

1-2

Lavadora de roupas automática

até R$ 1.100,00

TV Digital

até R$ 1.400,00

Computador ou notebook, com capacidade de
acesso à internet

até R$ 1.150,00

Tablet 2, com tela capacitiva igual ou superior
a 7”, memória de pelo menos 8GB, câmera,
Wi-Fi, slot para cartão de memória e sistema
operacional

até R$ 800,00

1

1

* Resolução CMN Nº 4.273, de 16 OUT 2013
1 – Os eletrodomésticos indicados deverão possuir eficiência energética “A” conforme indicado em etiqueta do Programa Nacional
de Conservação de Energia Elétrica (Procel).
2 – Os eletrodomésticos indicados deverão ser produzidos no país conforme Processo Produtivo Básico (PPB) estabelecido pelo Poder
Executivo do Governo Federal.

Onde comprar?
São mais de 13 mil lojas em todo o Brasil, credenciadas
pela CAIXA. Saiba quais são:
• Acesse o site www.caixa.gov.br/minhacasamelhor ou
• Ligue para 0800 726 8068

Quanto tempo tem para comprar?
Após solicitar o seu cartão, você tem até 12 meses para utilizá-lo.

Quando começa a pagar?
Você começa a pagar depois de usar todo o valor contratado.
Se não usar tudo em 4 meses, você começa a pagar o que
gastou nesse período a partir do 5º mês.

Qual é o prazo de pagamento?
Você tem até 48 meses para pagar.

Dica

Na hora de comprar, negocie, pechinche, faça seu dinheiro render.
Quanto menos você pagar, mais produtos você pode comprar.

O cartão Minha Casa Melhor é para você mobiliar
sua casa, trazendo mais qualidade de vida para sua
família. Aproveite e cuide sempre muito bem de tudo
o que você conquistou.

Ligue e peça o seu

0800 726 8068
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caixa.gov.br
SAC 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva
ou de fala 0800 726 2492
Ouvidoria 0800 725 7474

é

grat ui ta

