SERVIÇOS

(Cooperativa de Crédito)
SICREDI
O Sicredi, instituição financeira cooperativa, é referência
internacional pelo modelo de atuação em sistema. São 121
cooperativas de crédito filiadas, que operam com uma rede de atendimento com 1.501 pontos.
A estrutura conta ainda com cinco Centrais Regionais acionistas da Sicredi Participações S.A.,
uma Confederação, uma Fundação e um Banco Cooperativo e suas empresas controladas.
Todas essas entidades, juntas, formam o Sicredi e adotam um padrão operacional único. A
atuação em sistema permite ganhos de escala e aumenta o potencial das cooperativas de crédito
para exercer a atividade em um mercado no qual estão presentes grandes conglomerados
financeiros. Feito por pessoas e para pessoas, o Sicredi tem como diferencial um modelo de
gestão que valoriza a participação. Os mais de 3 milhões de associados votam e decidem
sobre os rumos da sua cooperativa de crédito.
PRODUTOS
Investimentos:

Crédito:

O Sicredi atua com RDC Recibo
de Depósito Cooperativo, Fundos
de Investimento e Poupança.

Temos Crédito para atender os
mais variados perfis de associados:
crédito pessoal, financiamentos,
crédito para investimento, capital
de giro, antecipação de recebíveis,
cheque especial e muitos outros.

VANTAGEM/DIFERENCIAL
Sendo uma cooperativa de crédito, o Sicredi não tem clientes e sim ASSOCIADOS,
ou seja, são donos do negócio e, independentemente do volume de capital,
cada sócio tem direito a um voto nas assembleias que decidem os rumos
estratégicos da cooperativa. Cada associado recebe na proporção de seu capital
e suas movimentações financeiras as sobras do resultado de cada exercício da
cooperativa. Além disso, as cooperativas do Sicredi oferecem produtos e serviços
com taxas e tarifas menores, se comparadas à média do mercado, que são ainda
mais vantajosas para os associados da ABAD/Filiadas Estaduais.

Demais Produtos
e Serviços:

Em nosso portfólio de produtos e
serviços o associado encontrará:
• Cartões de Crédito das
bandeiras VISA E MASTER
• Máquinas de Cartões e
Domicílio Bancário
• Seguros Residencial,
Empresarial, Auto, Rural e Vida.
Atuamos com sete seguradoras
atualmente: Mapfre, Mitsui, HDI,
Tokio Marine, SulAmérica, Porto
Seguro, Mapfre e Icatu.
• Consórcios Automóveis,
Imóveis, Pesados e Serviços
• Soluções para Pagamento
e Arrecadação: Cobrança
Bancária, Débito em Conta,
Pagamento a Fornecedores
e Folha de Pagamento.

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• As maiores cooperativas agropecuárias do Brasil, indústrias e agentes de distribuição.
Contato:
www.sicredi.com.br
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Redes Sociais:
Facebook: Sicredi

