Prezado(a) Cooperado(a),
Em 2019, a política de cobrança de anuidades dos cartões
Sicoobcard Credicitrus foi alterada e os valores referentes à
anuidade estão dispostos na Tabela de Tarifas. Clique para acessar.
Desde à mudança, o programa de concessão de descontos na anuidade é o “Vantagem
Progressiva” e com a chegada de novos cartões ao portfólio Sicoobcard, temos também o
“Comprou Zerou”, ao qual se aplica unicamente ao VOOZ e o Minha Empresa.
VANTAGEM PROGRESSIVA
Disponíveis nos cartões Clássico, Gold, Platinum, Black e Empresarial.
Permite que o cooperado tenha descontos de até 100% na anuidade seguinte, dependendo da
faixa de consumo no período de vigência do contrato anterior.
COMPROU, ZEROU
Disponíveis nos cartões Vooz e Minha Empresa (antigo Executivo).
Ao realizar uma compra no mês, de qualquer valor, não haverá cobrança da parcela do
respectivo mês.
É válida apenas para compras realizadas no período e não parcelas de compras feitas
anteriormente.
DIFERENCIAIS SICOOBCARD
• Gratuidade em tarifa de emissão e cartões adicionais;
• Saque e consulta de saldo na rede banco 24 horas GRATUITOS;
• COOPERA - O portador resgata prêmios, tem descontos em produtos de grandes marcas, e
participa de promoções exclusivas.*
• App Sicoobcard - Proporciona aos portadores o controle e a gestão das transações realizadas
com os cartões.
• Limite adicional diferenciado - Funcionalidade que permite que o associado titular do cartão
tenha um limite de crédito para cada cartão adicional.
• Recomposição online do limite - Realizando o pagamento da fatura nos caixas do Sicoob, o
limite é liberado em poucos minutos.
• Dois limites de crédito - Um para compras à vista e outro para compras parceladas.*
• Parcelamento de Fatura - Possibilita que o associado faça o parcelamento da última fatura do
cartão de crédito em até 12 vezes.
• Anuidade e juros mais baixos.
• Participação nos resultados - A cada ano, parte da receita gerada com o negócio cartão volta
para você.
*Disponíveis para os cartões Clássico, Gold, Platinum, Black e Empresarial.
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