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SOLUÇÕES PARA 
SUA EMPRESA

Central de Atendimento Sicoob
4000 1111 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 642 0000 - Demais localidades
Atendimento 24 horas

Ouvidoria - 0800 725 0996
De segunda a sexta, das 8h às 20h
ouvidoriasicoob.com.br

Deficientes auditivos ou de fala - 0800 940 0458
De segunda a sexta, das 8h às 20h

Sicoob Credifiemg
Av. do Contorno, 4.520 - 4º andar - Funcionários
30110-916 - Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 3263-4545
credifiemg@credifiemg.com.br

Venha fazer parte do Sicoob e aproveitar 
os benefícios da maior instituição 
financeira cooperativa do Brasil:

• Portfólio completo de soluções
financeiras empresariais.

• Participação anual nos
resultados da cooperativa.

• Canais digitais que agilizam
o seu dia a dia.

• Atendimento personalizado.

Procure a cooperativa mais próxima 
e conte com a parceria do Sicoob.

Credifiemg
Credifiemg

Boleto Bancário
Máximo de R$2,50 por boleto, com 
baixa sem custo se executada em até 
30 dias depois do vencimento.

Aplicação Financeira 
De 90% a 112% do CDI + sobras 
(distribuição do resultado que foi de 
26% do CDI no final do ano de 2019).

Máquina de Cartões de Crédito 
e Débito Sipag 
Com taxas competitivas; 

Cartões de Crédito
Com milhas para Pessoa Jurídica e 
único do Mercado que utiliza câmbio 
comercial nas operações no exterior.

Consórcios
Com as melhores taxas de administração
do Mercado.

Capital de giro em até 60 meses
com garantia de:

100% em RDC Taxa: a partir de CDI + 
0,25% a.m.

Imóvel Taxa: a partir de CDI + 
0,50% a.m. 

Aval e outras Taxa: a partir de CDI+ 
0,70% a.m.



Crédito
Capital de giro, antecipação de recebíveis, 
financiamento para crescer, comprar ou 
construir. O Sicoob é imbatível no crédito.

Investimentos
Conheça nosso portfólio de aplicações, 
sempre com rentabilidade, segurança, liquidez 
e o atendimento único que ajuda você a 
encontrar a opção ideal para o seu perfil.

Seguros
Proteja seu patrimônio e garanta a sua 
tranquilidade e a de seus funcionários com 
os seguros Empresarial e Vida Empresarial.

Consórcios
Programe a sua expansão ou aumente 
sua frota com os Consórcios do Sicoob.

Serviços
Soluções para facilitar o dia a dia do seu 
negócio: DDA, cobranças, plataforma 
Coopcerto, com Cartões Benefícios para 
seus funcionários e muito mais.

Recebimentos
Para receber mais e melhor, conte com a 
custódia de cheques, cobrança, comércio 
eletrônico, maquininha Sipag e muito mais.

Pagamentos
Aqui você encontra a organização que precisa 
para os pagamentos da empresa. São soluções 
diversificadas, como Cartões Benefícios, débito 
automático, transferência e muito mais.

CANAIS DE  
ATENDIMENTO

Rede de atendimento
Mais de 2,9 mil pontos de atendimento, 
distribuídos por todos os estados brasileiros.

Correspondentes
Realize saques, depósitos e pagamentos 
em mais de 900 correspondentes em 
estabelecimentos comerciais, com 
horários diferenciados de atendimento.

Caixas eletrônicos
Acesse sua conta em milhares de 
caixas eletrônicos em todo o País.

CANAIS 
DIGITAIS

Internet Banking Empresarial
Realize suas transações financeiras com 
agilidade e segurança. 

App Sicoob
Realize suas transações em qualquer 
lugar do mundo, a qualquer hora do dia 
e da noite, de forma rápida e segura.

App Sicoobcard 
Controle os gastos do seu Sicoobcard de onde 
você estiver. Pelo aplicativo é possível também 
bloquear e desbloquear o cartão, gerar cartão 
virtual para compras on-line e alterar o limite.

Sendo o maior sistema 
financeiro cooperativo do País, 
o Sicoob oferece um portfólio
completo de produtos e serviços
financeiros, além de acompanhar
de perto a economia para
entender exatamente quais
são as necessidades da
sua empresa. São soluções
modernas e sob medida para
promover o crescimento do seu
negócio e do seu patrimônio.

PRODUTOS PARA 
SUA EMPRESA

O Sicoob tem solidez, tecnologia e 
todos os serviços financeiros que você já 
conhece e utiliza, mas de um jeito que 
só uma cooperativa pode oferecer.

Contas
Tenha acesso a uma série de produtos 
e serviços, como Conta Salário, Conta 
Garantida com crédito pré-aprovado e Conta 
Capital, com suas cotas na cooperativa.

Cartões
Organize as despesas da empresa 
com o Sicoobcard nas bandeiras 
Mastercard, Visa e Cabal.




