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O  cartão de débito é a forma de pagamento eletrônico que permite a dedução do 
valor de uma compra, diretamente na conta corrente do consumidor. O avanço 

das tecnologias e o aumento da insegurança pessoal, são fatores que tem 
contribuído para a substituição do cheque pelo dinheiro de plástico, por ser uma 
alternativa mais cômoda e segura. 
   A transação é feita através de uma senha que autoriza o acesso à conta bancária 
do portador do cartão. Para isso, a loja ou o prestador do serviço utiliza um terminal 
eletrônico que está conectado diretamente à rede bancária. Ao final da transação é 
emitido um comprovante e o valor debitado é listado no extrato da conta do cliente. 
   Antenada com a importância do cartão de débito principalmente como fator de fidelização, a Sicoob Cooesa 
disponibiliza aos seus associados os cartões de débito SICOOBCard, aceitos em milhares de estabelecimentos 
identificados com a marca MasterCard Maestro, no Brasil e no exterior. Para saques e consultas, os cartões podem ser 
utilizados nas agências e máquinas de auto-atendimento da rede Sicoob em todo o Brasil, assim como nos caixas-
eletrônicos da rede interligada ao Banco24Horas e rede Cirrus. 
   Para maior segurança do usuário, o cartão SICOOBCard possui um limite diário para utilização e, a cada vez que é 
utilizado, o associado recebe uma mensagem no celular cadastrado, informando sobre a data e o valor debitado na sua 
conta, acompanhado de um número telefônico que o cliente poderá usar, caso não identifique a cobrança. 
   Se você ainda não é usuário de um cartão de débito SICOOBCard, procure a sua cooperativa e solicite o seu. Além 
de fortalecer a instituição financeira que realmente lhe pertence, você ainda se credencia a receber um percentual maior 
das sobras anuais, decorrente da maior utilização que você faz do banco de sua propriedade.  

A  Sicoob Coeesa passou a disponibilizar na internet, através da sua 

página institucional (www.cooesa.coop.br) a prestação de contas 

da administração, contendo as informações necessárias para que os  

cooperados e o público que acessa a rede mundial, possam acompa-

nhar em tempo real a situação financeira da cooperativa, além de outras 

informações de caráter contábil e administrativo. 

   Essa é mais uma etapa no sentido de dar total transparência na admi-

nistração da cooperativa. Entendemos que cada centavo de real que 

ingressa na Sicoob Cooesa, vem exclusivamente do esforço de econo-

mia dos trabalhadores que integram o universo de associados da coo-

perativa. Portanto, informar, explicar, demonstrar, indicar onde cada 

centavo está sendo utilizado é respeitar o patrimônio do cooperado e 

resgatar a confiança depositada na administração, eleita democratica-

mente pelo voto. Para nós, transparência não é virtude, é obrigação! 

   Faça a sua parte. Acesse o site da sua cooperativa e confira o que 

está sendo feito do seu patrimônio. Em caso de dúvidas ou necessidade 

de esclarecimentos mais detalhados, envie-nos um e-mail ou procure 

diretamente os membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Admi-

nistração que, com certeza, você terá os esclarecimentos a que tem 

direito, enquanto proprietário e abastecedor de recursos na cooperativa.  

   Em uma instituição 

financeira cooperativista 

é assim: Você é DONO!  

 
• Mais prazo para pagar ( até 40 dias após a sua 
compra);  
• dois limites de crédito, um para suas compras à 
vista e outro para as parceladas);  
• facilidade de poder realizar saques emergenci-
ais;  
• possibilidade de reunir num único plástico as 
funções de débito e crédito;  
• serviços e seguros oferecidos automaticamente 
pela MasterCard;  
• site exclusivo do portador Sicoobcard. Nele 
você terá acesso on-line a consultas de limites e 
segunda via de faturas.  


