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Aquisição de Cotas
A aquisição de cotas do Sicoob Consórcios poderá ser feita na Sicoob 
Cooesa, mediante assinatura de Contrato de Adesão, no qual são espe-
cificadas todas as condições negociais. Após a assinatura do primeiro 
contrato, dá-se início ao processo de formação do grupo, que será ofi-
cialmente constituído na data da primeira Assembleia Geral Ordinária. 
Nela, será realizada a contemplação inicial.

Contemplação
Realizadas mensalmente, as Assembleias Gerais Ordinárias têm por ob-
jetivo promover o debate de assuntos do grupo e contemplar os consor-
ciados, por meio de sorteio ou lance. Ao ser contemplado, o consorcia-
do 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. Após a contemplação, o beneficiário deverá dar 
continuidade ao pagamento das prestações até a ocasião de encerra-
mento do grupo.

Sicoob Consórcios - Como funciona?

CURTA SICOOB COOESA 
NO FACEBOOK

PARA OUTRAS INFORMAÇÕES E NOVIDADES

 Consórcio é um sistema que permite a aquisição programada de bens com isenção de juros e taxas re-
duzidas. Reunidos em grupos, os consorciados garantem, por meio do autofinanciamento, a soma dos valores 
necessários para a contemplação dos demais participantes do grupo, com o estabelecimento prévio de prazos e 
valores.

Seu sonho de ter uma casa própria ou um veículo novo ou usado está cada vez mais perto de virar realidade. No 
Sicoob Consórcios, existe um plano que cabe no seu orçamento. Com ele, você pode programar a compra de sua 
casa ou de um carro novo em condições especiais e com segurança.

Veja algumas vantagens e benefícios:

 Economia: aquisição de bens em parcelas sem juros e taxas de administração competitivas.
  Opções de Prazo e Parcela: você escolhe o bem desejado, o prazo e o valor das parcelas: veículo – até 75 
meses, com a parcela ideal para o seu bolso e, imóvel – até 180 meses, com a parcela ideal para o seu bolso.
  Experiência: o Sicoob Consórcios é administrado pela Ponta Administradora de Consórcios, uma empresa 
com mais de 40 anos de experiência no mercado.
 Flexibilidade: escolha o plano que mais combina com as suas necessidades.
 Facilidade: use o FGTS para dar um lance no consórcio de imóvel, quitar, amortizar ou pagar parte das 
prestações do seu consórcio.
 Liberdade: após a contemplação, você pode escolher o imóvel urbano, novo ou usado, ou ainda utilizar o 
crédito para realizar a quitação de financiamento de sua titularidade.
 Correção da carta de crédito: imóveis: a cada 12 (doze) meses, pelo índice INPC ( Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) e veículos: de acordo com a tabela FIPE.
 Comodidade: acompanhe o seu consórcio e use serviços exclusivos por meio do site do Sicoob Consór-
cios.
Tudo isso porque a Sicoob Cooesa trabalha para ver você feliz e realizado.

Procure-nos e faça já sua adesão.

Sicoobcard Prêmios
 O Sicoobcard Prêmios é o Programa de Recompensas exclusivo dos cartões 
Sicoobcard, onde o portador pode trocar os pontos acumulados em compras na 
função crédito por milhares de prêmios.

A participação no Programa Sicoobcard Prêmios é automática. No momento em 
que o cartão é emitido, a inscrição no Programa é realizada e o portador começa a 
acumular pontos a partir da primeira compra na função crédito

A participação no Programa Sicoobcard Prêmios é gratuita. Podem participar os cartões Sicoobcard MasterCard 
Clássico, Gold, Empresarial e Platinum. E os cartões Sicoobcard Cabal Clássico, Gold e Empresarial.

Todas as compras realizadas com um dos cartões participantes, na função crédito, no Brasil ou no exterior valem 
pontos. As compras feitas com cartões adicionais também pontuam. A mecânica do Programa é a mesma para 
todos os cartões participantes, contudo, a pontuação pode variar, veja:

 Cada 1 Dólar gasto em compras ou o seu valor equivalente em reais corresponde a 1 ponto no Programa 
para os seguintes cartões: Sicoobcard MasterCard Clássico, Gold, Empresarial, Sicoobcard Cabal Clássico, Gold e 
Empresarial.
 O cartão Sicoobcard MasterCard Platinum tem pontuação especial no Programa, a cada 1 Dólar gasto em 
compras ou o seu valor equivalente em reais corresponde a 1,5 ponto.

Para resgatar milhas aéreas do Programa TAM Fidelidade é necessário possuir no mínimo 10 mil pontos e ter 
cadastro no site da Multiplus. Além disso, o portador deve transferir os pontos do programa Sicoobcard Prêmios 
para o programa Multiplus, feito isso, o resgate deve ser realizado diretamente no site da empresa parceira.

Sicoob reestrutura programa de recompensas dos cartões Sicoobcard

 O Sicoob reestruturou o Sicoobcard Prêmios, o Programa de Recompensas exclusivo dos cartões Sicoob-
card. Com a reformulação, os associados que possuem os cartões participantes contam com um Programa mel-
hor estruturado, com novos parceiros e uma Vitrine de Prêmios com mais de 1 milhão de opções para resgate.
O Sicoobcard Prêmios possibilita aos portadores dos cartões MasterCard Sicoobcard MasterCard Platinum, 
Gold, Clássico e Empresarial e Cabal Gold, Clássico e Empresarial acumular pontos que podem ser trocados por 
diversos prêmios. Todas as compras feitas no Brasil ou no exterior valem pontos e há várias opções de resgate.

Confira as empresas parceiras do Programa:

 Americanas.com: a parceria foi restabelecida. Agora 
são mais de 500 mil produtos para resgate.
 Submarino.com: mais de 700 mil itens em mais de 20 
categorias, entre elas, eletrodomésticos, moda, brinquedos, 
beleza e artigos para casa.
 Editora Globo: a parceria permanece. São dezenas de 
revistas de vários segmentos editoriais, uma opção de resgate 
ideal para quem gosta de estar bem informado.
 Crédito na Fatura: o portador pode trocar os pontos 
acumulados por créditos na fatura que variam de R$ 15 a R$ 
200. Assim que efetivada a troca, o desconto é creditado na 
fatura do cartão.
 Multiplus: os portadores dos cartões Sicoobcard 
MasterCard Gold, Platinum e Empresarial e Cabal Gold e Em-
presarial contam com a vantagem adicional de trocar pontos 
do programa Sicoobcard Prêmios por pontos Multiplus. Essa 
parceria permite o resgate por milhares de produtos e serviços 
do catálogo da Multiplus, além de passagens aéreas da TAM.

Para consultar a pontuação e resgatar os prêmios, os portado-
res do cartão devem acessar www.sicoobcardpremios.com.br. 
Também é possível conferir o saldo de pontos na fatura mensal 
do cartão ou pela Central de Atendimento Sicoobcard no tele-
fone 0800 702 0756. E se o portador possuir o SMS Sicoobcard 
Ilimitado recebe a pontuação no celular.

É importante ficar atento ao prazo de validade dos pontos, pois 
eles vencem a cada dois anos. A vigência dos pontos é contada 
a partir da aquisição, ou seja, da data do lançamento dos pon-
tos no extrato da conta do cartão.

http://www.cooesa.coop.br/
https://www.facebook.com/SicoobCooesa
https://www.facebook.com/SicoobCooesa
https://www.facebook.com/SicoobCooesa

