


O que é o 
Sicoob

O Sicoob é o maior sistema �nanceiro cooperativo do país com mais de 3,6 milhões 

de associados, 2,5 mil pontos de atendimento, distribuídos em todo Brasil. 

É composto por cooperativas �nanceiras, como o Sicoob Credijustra, e empresas 

de apoio: Bancoob, Cabal Brasil, Sicoob Previ, Bancoob DTVM e Ponta 

Administradora de Consórcios. Oferecendo aos associados todos os serviços que 

um banco oferece, com a principal diferença de que seus clientes são os próprios 

donos da cooperativa e os resultados �nanceiros são divididos entre todos eles, os 

cooperados. Além de tudo isso, o Sicoob ocupa a 39º posição no ranking dos 200 

maiores grupos privados do Brasil.



O que é o 
Sicoob 

Credijustra

Nós somos a cooperativa de crédito que nasceu no Judiciário Trabalhista.

Além de atender todo o Judiciário Trabalhista e o MPT no território nacional.

Também atendemos os órgãos do Poder Judiciário do Pará, do Poder Judiciário de 

Santa Catarina, Corpo de Bombeiros do Pará, Tribunal Superior Eleitoral em Brasília

e Superior Tribunal Militar em Brasília.

Nossos associados são: 

        Ministros; 

         Juízes; 

         Procuradores; 

         e, Servidores.



O que é o 
Sicoob 

Credijustra

Aqui, praticamos as mesmas operações dos bancos, com algumas diferenças, como:

        Maior economia com despesas bancárias; 

        Tarifas e taxas mais baixas;

        Parte do que se ganha é distribuído aos cooperados.

Segurança e Garantia
        Instituição �scalizada pelo Banco Central do Brasil;

         92% dos recursos são aplicados na carteira de crédito consignado;

         Mais de 26 anos atuando no mercado �nanceiro;

         Alta liquidez;

         Cobertura do FGCOOP - Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito,

         que  apresenta as mesmas coberturas dos bancos tradicionais;

         Pro�ssionais certi�cados pela Ambima.

%



Vantagens de sobra para 
ser um cooperado

Você não é
um cliente,
você é dono.

Gestão democrática, 
você participa
das decisões.

Atendimento
especializado e
humanizado.

Investimento com
retorno atrativo
em comparação
ao mercado.

Quanto mais
você utiliza os produtos
e serviços, mais
benefícios você tem.

Resultado líquido 
distribuído entre os
cooperados, de acordo 
com o relacionamento.



1. Conta Corrente



Sendo correntista do Sicoob Credijustra, 
você tem mais facilidade para gerenciar seus 
investimentos, agendar e efetuar 
pagamentos com maior comodidade pelo 
atendimento multicanal, internet banking, 
sicoobnet, mobile banking, além de postos 
de atendimento e terminais de 
autoatendimento.

1. Conta Corrente
Motivos de sobra
pra ser um correntista Vantagens

cheque especial com 
uma das menores
taxas de juros

Antecipação
de salário.

Distribuição
dos resultados.

Tarifas
reduzidas.



2. Sicoobcard



Com o Cartão Sicoobcard você vai às compras em 
qualquer lugar do Brasil e do Mundo*, com muito 
mais praticidade, tranquilidade e segurança.

Sicoobcard Platinum é o cartão ideal para quem gosta de
exclusividade, seja viajando ou no dia a dia. Com ele, você tem
grandes vantagens principalmente nas suas viagens, utilizando o valor
da última cotação do dólar comercial, sem ajuste cambial e surpresa
na fatura, além de indicações de shows, eventos, programações
esportivas e restaurantes no mundo todo.

Sicoobcard, o cartão exclusivo 
dos associados do Sicoob

Ser único é ser
Platinum

*Valor do Dólar tcomercial

2. Sicoobcard



3. Soluções em crédito



Você não precisa esperar 
até o �m do ano para 
realizar seus projetos ou 
equilibrar o orçamento. 
Antecipe seu 13º salário 
de maneira prática e 
rápida.

É rápido, fácil e do 
tamanho das suas 
necessidades.

Seus planos não 
precisam esperar, 
antecipe a restituição do 
seu Imposto de Renda.

É rápido, fácil e com as 
melhores taxas.

Aposentados e 
pensionistas do INSS 
também podem usufruir 
das vantagens do 
Sicoob, usando a linha 
de consignado, sem 
necessidade de ser 
associado.

Para momentos de 
urgência o Sicoob 
dispõe de uma linha de 
crédito em conta 
corrente sob
medida para você.

Antecipação de 13º Crédito PessoalCrédito Consignado INSS

Empréstimo Consignado Antecipação de IRPF Financiamento de  Automóvel

3. Soluções em crédito



4. Soluções em Aquisição
e Proteção de Patrimônio



O sonho da casa própria 
muito mais próximo de você.

Realize a reforma, a viagem,
a festa e até a cirurgia
estética dos seus sonhos.

Mais facilidade para 
adquirir o seu carro ou 
moto.

4. Soluções em Aquisição
e Proteção de Patrimônio

Imóvel

Serviços Veículo

Realize seu sonhos com uma das menores
taxas de administração do mercado.

Consórcios



Com a imprevisibilidade das grandes 
cidades, fazer o seguro é objeto de 
primeira necessidade para evitar 
problemas em decorrência de 
acidentes e até roubos. 

O melhor custo-benefício e cobertura 
em quase todos os países. Ele fornece 
serviços desde descontos de até 30%
em medicamentos até indenização 
antecipada.

Garantia de mais segurança 
para você e sua família.

O Sicoob oferece opções de sobra para proteger sua vida, 
seu futuro, sua saúde e seu patrimônio.

Seguros

Automóvel Residencial

Vida Parceiros 

O Sicoob oferece opções de sobra para proteger sua vida, 
seu futuro, sua saúde e seu patrimônio.

Seguros



5. Soluções em Investimentos



Rentabilidade, segurança e �exibilidade. Você tem tudo 

isso ao investir no RDC Sicoob. Além de todas as 

vantagens de aplicar seu dinheiro no maior sistema 

cooperativista de crédito do País, você também pode 

escolher a melhor opção para o seu per�l de investidor: 

Pré Fixado ou Pós Fixado. 

A caderneta de poupança é simples e 

segura com isenção de Imposto de Renda e 

sem carência para resgate.

Ao pensar no seu futuro e da sua família, é muito 

importante fazer uma previdência 

complementar. Mas, é ainda mais importante 

fazer uma previdência onde você tem condições 

exclusivas. 

Investir é parte importante dos seus sonhos
5. Soluções em Investimentos

RDC Pré e Pós

Poupança Sicoob Previ

Conte com nossos especialistas para te ajudar 

a escolher a melhor opção de investimento de 

acordo com seu per�l. Além disso, tenha a 

segurança que o Fundo Garantidor do 

Cooperativismo oferece, que é de até

R$250 mil por CPF.



6. Comodidade



As principais possibilidades

Cartões

• Liberação internacional

• Liberação para saque

• 2ª Via de cartões

• Novos cartões

Solicitações

• 2ª Via de boletos

• Faturas e Extratos

• Atualização cadastral

• Liberação de favorecido

Informações

• Como se cooperar

• Sobre a Cooperativa

• Devolução de cheques

• Sobre o capital

Contratações

• Seguros

• Consórcios

• Empréstimos

Opiniões

• Sugestões

• Elogios

• Reclamações

Investimentos

• RDC

• Poupança

• Resgates

6. Comodidade
Um mundo digital onde você é essencial e
a sua comodidade é o que mais importa.



7. Canais de Relacionamento



7. Canais de Relacionamento
Queremos fazer tudo para você
fazer parte.

Internet Banking

Que tal administrar suas 

�nanças a qualquer hora, do 

dia e da noite, com toda 

comodidade? Acesse: 

www.sicoobnet.com.br

Mobile Bank

Acesse sua conta, realize 

transações �nanceiras e faça 

consultas diretamente do seu 

celular. Disponível na 

App Store e no Google Play.

Autoatendimento

Possuímos terminais em todo 

o país, além de convênio com 

o Banco 24horas e com a 

Rede Cirrus, para facilitar 

saques no Brasil e  no exterior.

Ouvidoria Sicoob

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento de segunda à sexta de 8h

às 20h, horário de Brasília. 

De�cientes auditivos: 0800 725 0996 

ou de fala: 0800 940 0458



Obrigado(a)!


	Texto1: POSTO DE ATENDIMENTO CNC cnc.atendimento@credijustra.com.br (61) 99694-7527


