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PARABÉNS!

RELACIONAMENTO

Agora você faz parte do Sicoob Engecred-GO e conta com todos os produtos de um banco só 
que de uma forma mais justa e democrática, que só uma cooperativa financeira oferece.

No Sicoob, você é mais que um associado. Você também é dono porque participa dos resultados 
e das decisões. Isso signica que você é fundamental para nós, pois está chegando para somar, 
como cada um dos nossos mais de 4 milhões de associados em todo país.

Presente em 26 estados e no Distrito Federal, o Sicoob possui mais de 2,7 mil pontos de 
aatendimento espalhados, estrategicamente, por todo o país para que você seja sempre bem 
atendido.

Neste guia, você vai conhecer os produtos e serviços que o Sicoob oferece e as vantagens de ser 
um associado.

Obrigado por acreditar que, juntos, podemos fazer muito mais.

Atendimento exclusivo aos associados do sistema SICOOB:

Segunda a Sexta: 10h às 16h

Reclamações, elogios e sugestões.
Acesso 24 horas no site www.sicoob.com.br

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone.

0800 725 0996

Atendimento em horário especial exclusivo para 
cooperados do Sicoob Engecred-GO:

Segunda a Sexta: 9h às 17h

OUVIDORIA

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Dúvidas relacionadas ao uso dos canais de autoatendimento.
Atendimento todos os dias da semana, das 7h às 22h.

0800 642 0000

CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO COM A 
NOSSA EQUIPE DE ATENDIMENTO OU COM SEU GERENTE.



COOPERATIVISMO.
TODOS POR UM SÓ OBJETIVO.
O cooperativismo é um sistema de união voluntária de pessoas que, por meio das cooperativas, 
buscam soluções econômicas para alcançar seus interesses comuns. Por isso, segue princípios 
para ser cada dia mais justo, democrático e capaz de gerar grandes transformações. 
São eles:

   Adesão voluntária e livre           Gestão democrática

   Participação econômica dos membros         Autonomia e independência

      Educação, formação e informação          Intercooperação

   Interesse pela comunidade

O que se espera de um associado?

Uma das mais sólidas e respeitadas instituições nanceiras cooperativas do país. Alia gestão

ecaz, carteira diversicada, atendimento diferenciado, e foco no resultado dos associados, tudo

isso para ser reconhecida como a principal instituição nanceira de cada cooperado.

Para aproveitar os benefícios de ser um cooperado Sicoob é importante participar das assembleias 
para conhecer os assuntos discutidos, dar sua opinião e considerar a decisão da maioria, sempre 
observando os direitos que você tem e os deveres que todo cooperado precisa cumprir. 
São eles:



Contas  . . . . . . . . . .

Cartões  . . . . . . . . . . Investimentos . . . . . . . 

Conta Empresarial : Acesso a produtos e serviços essenciais
para o seu empreendimento crescer;

Conta Salário : O jeito mais ágil e seguro  de fazer o 
pagamento;

Conta Capital : Aumente a participação da sua empresa nos
resultados da cooperativa.

CConta Universitária: Para começar o crescimento pessoal e 
prossional.

Cooperado Junior :

Faça Parte - Conta Digital. 

Cartões de débito, crédito e múltiplo nas bandeiras  
Cabal, MasterCard e Visa;

Cartão BNDES Sicoob : Crédito pré-aprovado e com ótimas
taxas para investir na sua micro, pequena ou média empresa.

Sicoobcard Salário : Modernidade e praticidade na hora de 
pagar e receber salários;

Crédito Pré-Aprovado :  Limite pré-aprovado disponível para 
contratação no autoatendimento através do Sicoobnet, 
Sicoobnet Celular e Caixas Eletrônicos.

Cheque Especial : Limite disponível para imprevistos com 
franquia de até 10 dias sem juros. Contratação no autoaten-
dimento ou com o gerente de relacionamento.  

FFinanciamento : Crédito para máquinas, equipamentos,
material de construção, móveis, veículos, e repasse do BNDES;

Sicoob Cotas - partes : Crédito para adquirir cotas e aumentar 
a participação da sua empresa na cooperativa.

Crédito Consignado : Crédito com desconto em folha de 
pagamento com as melhores condições e taxas do mercado

RDC Sicoob : Sua empresa faz um investimento seguro, 
programa resgates e pode aproveitar rentabilidade pré ou
pós-xada;

Sicoob Consórcios : Programe a compra de um imóvel, 
carro, moto, caminhão, serviçoes ou outros bens com 
segurança  e  condições especiais;

PPoupança Sicoob : Invista no futuro do seu negócio 
e tenha rentabilidade garantida para aplicações de 
pequenas ou grandes quantias.

LCA :
NOSSAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS PARA

Saque sem cartão ; Realize saques em situações de
emergência, como perda, roubo ou esquecimento do cartão;

Sipag : 

Cobrança :

2° via de boletos

Pagamento de Contas : Pagamentos via internet, mobile
banking e caixas eletrônicos;
 
Seguros :

O Sicoob disponibiliza produtos e serviços diferenciados, por meio 
de um atendimento próximo e especial, que só as cooperativas 

nanceiras oferecem.



Conta Empresarial : Acesso a produtos e serviços essenciais
para o seu empreendimento crescer;

Conta Salário : Agilize o pagamento de salários dos 
funcionários da sua empresa;

Conta Capital : Aumente a participação da sua empresa nos
resultados da cooperativa.

Cartões de débito, crédito e múltiplos nas bandeiras 
Cabal, MasterCard e Visa;

Cartão BNDES Sicoob : Crédito pré-aprovado e com ótimas
taxas para investir na sua micro, pequena ou média empresa.

Sicoobcard Salário : Modernidade e praticidade na hora de 
pagar e receber salários;

IInstalar o App Sicoobcard.

Crédito Empresarial Sicoob : Crédito ideal para atender às 
demandas de caixa da sua empresa;

Antecipação de recebíveis : Sua empresa recebe à vista o 
dinheiro das vendas feitas a prazo;

Financiamento : Crédito para máquinas, equipamentos,
material de construção, móveis, veículos, e repasse do BNDES;

SiSicoob Cotas - partes : Crédito para adquirir cotas e aumentar 
a participação da sua empresa na cooperativa.

Crédito Consignado : Crédito com desconto em folha de 
pagamento com as melhores condições e taxas do mercado. 

RDC Sicoob : Sua empresa faz um investimento seguro, 
programa resgates e pode aproveitar rentabilidade pré 
ou pós-xada;

Sicoob Consórcios : Programe a compra de um imóvel, 
carro ou moto com segurança e condições especiais;

Poupança Sicoob : Invista no futuro do seu negócio e 
ttenha rentabilidade garantida para aplicações de 
pequenas ou grandes quantias.

NOSSAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS PARA SUA

Contas  . . . . . . . . . .

Cartões  . . . . . . . . . .

Para cada perl de pessoa jurídica, o Sicoob Engecred-GO
oferece soluções ágeis para otimizar suas operações 

bancárias e proteger seu patrimônio.

Crédito  . . . . . . . . . . . 

Investimentos . . . . . . . 

Débito Automático : Comodidade e segurança no
pagamento automático das contas de sua empresa, 
na  data do vencimento;

Transferências : DOC, TED, entre contas correntes do 
Sicoob, agendamento de transferências;

Maquininha SIPAG : O valor das vendas com cartões é 
ccreditado diretamente na conta corrente da sua empresa;

Seguros :

Previ :

Sicoob Net-Empresarial

do

arda

Cobrança Sicoob : Diversas modalidades de cobrança 
para sua empresa vender com tranquilidade.

Comércio    Eletrônico : Seus clientes compram de onde
estiverem, com a opção de pagamento por boleto e sua 
empresa administra tu

Custódia de Cheques : Segurança na gu         dos cheques
ppré-datados recebidos por sua empresa;

Coopcerto : Um meio de pagamento moderno e seguro 
para facilitar o trabalho de gestão de benefícios;

Débito Direto Autorizado (DDA): Acesse e pague
eletronicamente as contas e boletos da sua empresa;

Pagamento de Contas : Economize tempo pagando 
tributos e convênios no Sicoob;

2° via de 2° via de boletos

Folha de pagamento 



NOSSAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS PARA O

No Sicoob, o produtor rural conta também com as melhores
soluções para incrementar ainda mais seu agronegócio.

Linhas de Crédito e Financiamento . . . . . . . . . . . .  

Crédito Rural Sicoob : Linhas de crédito rural para estimular o desenvolvimento no campo e investir em todas as
etapas de produção: custeio, investimento e comercialização;

O Sicoob possui soluções de crédito que atendem desde a agricultura familiar até a empresarial: linhas de repasse
e recursos próprios , do BNDES ou do Fundo Constitucional do Centro-Oeste;

CRPF ( Cédula de Produtor Rural Financeira ) : Um título relacionado aos produtos do agronegócio que permite
a obtenção de recursos para investir na produção ou empreendimento.

FFinanciamento: Possibilidade de nanciamento veícular e de maquinário agricola.

Consórcio: Imóveis , Veículos , Bovinos, Implementos agrícolas, Motocicletas, Serviços, Móveis e Outros bens. 



Sua participação e apoio são fundamentais 
para o nosso sucesso.
Agora que você já conhece todos os benefícios oferecidos pelo nosso Sistema, apoie sua 
cooperativa. Assim, ela se fortalece e torna-se mais capaz de contribuir para o desenvolvi-
mento  socioeconômico dos associados e suas comunidades. Tenha a certeza de que, ao
escolher uma cooperativa nanceira do Sicoob, você fez a melhor opção em produtos e 
serviços nanceiros, além de contribuir para  a construção de um futuro mais justo e 
promissor para o nosso país. Um futuro que vai contar com a força da união, da coopera-
ção e da solidação e da solidariedade.

Para conhecer todos os produtos oferecidos e 
saber mais sobre o cooperativismo, procure o 
seu gerente no Sicoob Engecred-GO.

62 3931.6400
Av. República do Libano | Cidade Empresarial | Polo Empresarial

@sicoobengecredgo

sicoobengecred.coop.br


