Estamos aqui
para fazer a

diferença no
seu negócio.

Muito prazer,
somos o Sicredi.
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Somos a primeira
instituição financeira
cooperativa do Brasil.

Apresentação

Mais do que oferecer serviços
e produtos, nós cuidamos da
sua vida financeira.

Produtos e Serviços

Estamos sempre
próximos quando
você necessita.

Canais de Relacionamento

Queremos ver todo
mundo crescer: você, os
negócios e a comunidade.
Você e o Sicredi

Nosso envolvimento com
as comunidades vai além
dos valores financeiros.
Programas Sociais

Clique nos
tópicos
para mais
informações.
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MENU

Somos a
primeira
instituição
financeira
cooperativa
do Brasil.

Mais de

117 anos
de história

Mais de

4,6 milhões
de associados

Mais de

1.900

agências

Mais de

Juntos do seu negócio,
parceiros da sua empresa.
Nós queremos contribuir com
o seu crescimento. Por isso
somos próximos e oferecemos
produtos e serviços adequados e
personalizados, sempre com total
transparência, um atendimento
próximo e a confiança da solidez de
nossa marca. Tudo para oferecer um
jeito descomplicado de lidar com a
sua vida financeira.

Nós somos a primeira
instituição financeira
cooperativa do Brasil.
E crescemos a cada ano.

R$

127,9 bilhões
de ativos totais

Mais de

R$

18,2 bilhões
de patrimônio líquido

Regulado pelo

Banco Central

Assegurado por

Fundos Garantidores
de Crédito

Dados de maio/2020
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Mais do que
oferecer serviços
e produtos, nós
cuidamos da sua
vida financeira.
Conte com a nossa presença,
proximidade e soluções certas
no momento certo:
Conta Corrente

Crédito
Cartões
Credenciamento
Domicílio Bancário

Investimentos
Pagamentos e Recebimentos

Seguros
Consórcios
Câmbio
Tudo isso com taxas justas, abaixo da média do
mercado. Porque nosso objetivo é fazer você
crescer para todo mundo ganhar.

MENU
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MENU

Estamos sempre
próximos quando
você necessita.
Conte também com
a facilidade de usar nossos
Canais de Relacionamento:
Internet Banking
Aplicativo
Caixas eletrônicos
Rede Banco24Horas
Rede Saque e Pague
Agentes credenciados
Serviços por telefone

Clique aqui
e localize nossa agência
mais próxima de você.
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Queremos ver
todo mundo
crescer: você,
os negócios e
a comunidade.
Nós somos o Sicredi.
Estamos prontos para
ajudar você a crescer
cada vez mais.
Aqui, você e suas conquistas estão
em boas mãos. Nossa relação é de
total transparência. Tanto que você
pode decidir os rumos do negócio
nas assembleias.
E mais: os resultados financeiros
da cooperativa são compartilhados
entre todos e também ficam na
região, ajudando a desenvolver
a economia local.

MENU
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Nosso
envolvimento
com as
comunidades
não para por aí.
Nossos programas sociais e de
educação fortalecem os valores do
cooperativismo entre os associados
e levam cooperação e cidadania para
a educação de milhares de crianças e
adolescentes.

• Programa A União Faz a Vida

• Programa Pertencer
• Programa Crescer

MENU

Fale com um dos
nossos gerentes e
venha fazer junto
com a gente.
Conheça mais sobre o Sicredi:
comofazerjuntos.com.br

sicredi.com.br
SAC - 0800 724 7220
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525
Ouvidoria - 0800 646 2519

/sicredi

sicredioficial

sicredi_oficial

gentequecooperacresce.com.br

