O cooperativismo
de crédito e você
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A Cooperativa de Crédito é uma instituição financeira
sem fins lucrativos de propriedade dos associados,
controlada de forma democrática por seus membros, e
tem o propósito de promover a poupança, concessão de
crédito a taxas competitivas, e prestação de outros
serviços financeiros em condições mais favoráveis aos
seus membros.
O principal propósito de uma cooperativa de crédito é
fomentar a saúde econômica e a educação financeira
de seus associados.
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O SICOOB
O SICOOB é o maior sistema financeiro cooperativo do
país. É composto por cooperativas financeiras e empresas
de apoio, que tem todos os produtos e serviços bancários,
mas não é banco. É uma cooperativa financeira sólida,
onde os clientes são os donos e por isso os resultados
financeiros são divididos entre os cooperados.
Pontos de
Atendimento

Abrangência

Número de
Colaboradores

2.254 pontos
de atendimento

25 estados e
Distrito Federal

31.162
colaboradores
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A Asacred
A Asacred, cooperativa singular filiada ao SICOOB, é a cooperativa
de crédito dos Advogados Públicos Federais, Defensores Públicos
Federais e Delegados da Polícia Federal do Distrito Federal.
Pensada desde 2007, autorizada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL
(D.O.U. de 14/10/2011, seção 3, pág. 87) e regida por um rígido e
estrito código legal, a Asacred tem como premissa basilar o
fomento do desenvolvimento sócio-econômico de seus associados

MISSÃO

VISÃO

“Valorizar o relacionamento, oferecendo as
melhores soluções financeiras para agregar
e contribuir para a melhoria da qualidade
de vida dos associados e da comunidade

“Ser a principal instituição
financeira dos associados”.
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A Asacred
Com apenas dois anos de
operação no mercado, a Asacred
já conta com mais de 450
associados, bem como 7 entidades
de classe e duas agências para
atendimento aos cooperados.
O crescimento da cooperativa tem
sido constante e sustentável, de
modo que atualmente a Asacred já
possui mais de R$ 1,3 milhão de
Capital Social, e opera uma
carteira de crédito superior à R$ 5
milhões.

R$ 5,1
milhões

em operações
de crédito

Particularidades
da Cooperativa
Uma das particularidades do
Sistema de Cooperativismo de
Crédito é a forma com a qual o
“lucro” da operação é dividido.
Por seu caráter sem fins lucrativos,
em uma cooperativa de crédito
não existe lucro, e sim sobras, que
são
divididas
entre
seus
cooperados de acordo não com o
montante de capital social, e sim
com a quantidade de serviços
utilizados na cooperativa.
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O resultado
positivo da
operação da
cooperativa é

dividido
entre seus
cooperados

Particularidades
da Cooperativa
Outra particularidade das Cooperativas
de Crédito é a Cota Capital, que nada
mais é do que a união de esforços de
todos os cooperados para o fomento da
cooperativa. Os valores integralizados é
que possibilitam a oferta de vantagens
aos associados.
É importante ressaltar que todos os valores
integralizados pelo cooperado são de sua
propriedade e serão devolvidos corrigidos
pela SELIC e isentos de IR caso o
associado solicite o seu desligamento da
cooperativa.

www.sicoob.com.br

R$
200
Integralização
Inicial

R$
30
Integralização
Mensal

Produtos e
Serviços
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O SICOOB Asacred oferece aos seus
cooperados uma ampla gama de
produtos e serviços, como:

Crédito Consignado;
Crédito Pessoal;
Financiamento de Veículos;
Cartões de Crédito e Débito;
Poupança;
Opções de Investimento;
Seguros;
Previdência;
Cambio, entre outros.

Vantagens em se
tornar cooperado
Fundo Garantidor de R$ 250 mil,
protegendo seu patrimônio;
Taxas de Crédito Consignado a
partir de 1,20% a.m.;
Financiamento de veículos novos
sem entrada;
Alíquota de IOF anual zero para o
cooperado;
Taxas de rotativo de cartão de
crédito e cheque especial inferiores
às encontradas no mercado;
Opções de investimento que
remuneram até 102% do CDI; entre
outras.
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Alíquota de
IOF anual

zero

o que significa
mais dinheiro
disponível na
contratação do
crédito.

Entre em contato.

(61) 2026-7121

