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V 
ocê já compreendeu que ser cliente de uma cooperativa de crédito é 

muito diferente de ser um cliente de Banco. Na cooperativa você é o 

dono. Quanto mais você usa, mais a instituição se fortalece. E o resulta-

do final (sobras), volta para o seu bolso. Com foco nesses princ ípios é que o 

Sistema Sicoob vem lançando, nos últimos meses, produtos e serviços especi-

ais com as menores tarifas do mercado, e que estarão disponíveis na Sicoob 

Cooesa e demais cooperativas da Central Sicoob Amazônia até o início do 

mês de abril. 

   Um desses produtos é o seguro de vida personalizado para o correntista do 

sistema Cooperativo, com exclusividade do débito automático. É o seguro de 

vida que oferece cobertura para morte; indenização especial para acidente; 

invalidez permanente total ou parcial para acidente; antecipação de indeniza-

ção; e possibilidade de contratação de seguro revers ível ao cônjuge.  

   Além das coberturas, o SicoobSeguro de Vida oferece serviços gratuitos, en-

tre os quais a assistência à residência; auxílio para recolocação profissional; e 

assistência a pessoas e veículos. São inúmeras as opções do Seguro de Vida, 

e você vai encontrar aquela ideal para o seu orçamento.  

   Os planos de seguros disponibilizados pelo Sistema Sicoob, foram pensados 

para o cooperado investir na sua tranquilidade e na segurança da sua família.    

Você também pode obter maiores informações sobre esse e toda a linha de 

Seguros do Sistema Sicoob (automóvel, residencial, empresarial, etc..), através 

do site www.sicoobseguros.com.br.  

A 
inda neste mês de março a Sicoob Cooesa deverá estar apta 

a oferecer aos seus associados o Consórcio para aquisição 
de carros e imóveis, o mais novo produto do Sistema de Coo-

perativas de Crédito do Brasil (Sicoob).  

   Consórcio é um sistema que permite a aquisição programada de 
bens com isenção de juros e taxas reduzidas. Reunidos em grupos, 
os consorciados garantem, por meio do autofinanciamento, a soma 
dos valores necessários para a contemplação dos demais participan-

tes do grupo, com o estabelecimento prévio de prazos e valores.  
   Após o treinamento que será disponibilizado pela Central Sicoob 
Amazônia para dirigentes e funcionários das cooperativas filiadas, a 

Sicoob Cooesa dará início ao processo de formação de grupos, com 
o objetivo de concretizar a oferta de mais um produto que vem para 
fortalecer o cooperativismo de crédito no Brasil.  

    As assembléias gerais ordinárias, após o fechamento de cada gru-
po, serão realizadas mensalmente com o objetivo de contemplar os 
consorciados, por meio de sorteio ou lance. Ao ser contemplado, o 

consorciado receberá uma carta de crédito para aquisição do bem 
desejado, que poderá ser utilizada a qualquer momento, limitando-se 
ao prazo final de manutenção do grupo.  

   Tão logo a Sicoob Cooesa inicie a formação de grupos, todas as 
informações estarão disponíveis no site da Cooperativa, na rede 
mundial de computadores (www.cooesa.coop.br).  


