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Conforme aprovado pelos cooperados em Assembleia

Geral realizada no dia 20 de abril, a CoopInCor iniciou o

crédito em conta corrente dos resultados referentes a

2021 no dia 20 de maio.

Mais uma vez antecipamos o prazo de depósito 

definido na Assembleia Geral que era 30 de junho.

Esta é a grande vantagem em fazer parte da CoopInCor.

Além de oferecermos as menores taxas de crédito e

vários benefícios, os cooperados também participam dos

lucros da cooperativa.

https://www.coopincor.com.br/index.php/produtos-e-beneficios/associe-se
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Já fez o download do nosso no APP?

O aplicativo permite que os associados tenham acesso aos seus 
dados de forma rápida e fácil. Confiram todas as 
funcionalidades:

EMPRÉSTIMOS
- Extrato detalhado;
- Resumo e extrato de contratos.

CAPITAL
- Visualização de saldos;
- Visualização do extrato detalhado;
- Visualização dos juros a sobras (quando disponíveis)

* Em breve mais funcionalidades

Nosso novo Aplicativo para smartphones pode ser encontrado 
nas plataformas: Google Play e App Store.

https://apps.apple.com/br/app/coopincor/id1597978121
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facilinformatica.coopincor


EDIÇÃO MARÇO / ABRIL 2022 

Quem compara não tem dúvidas. As taxas e condições de

financiamento na cooperativa são melhores.

Além disso, quando você opta pela cooperativa, está

fortalecendo um sistema em que a prioridade são os

clientes e não o lucro/acionistas. Todos os resultados da

COOPINCOR retornam para os cooperados, como juros

creditados em conta corrente, sobras incorporadas no

capital, vale compras distribuídos aos associados e demais

benefícios.

Mande um email para atendimento@coopincor.com.br

e solicite uma simulação de crédito agora mesmo!

Crédito sujeito a análise. Taxa de acordo com a política de crédito vigente em

01/11/2021 - Consulte as linhas especiais para compra de dívidas bancárias -

Consulte seu perfil de cooperado, pois temos taxas a partir de 0,77% ao mês.

CLIQUE NOS LINKS
PARA INTERAGIR >>>

mailto:atendimento@coopincor.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCBeLMPJD9-_hEpdgSkXay0A
https://www.facebook.com/Coopincor/
https://www.instagram.com/Coopincor/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511941324261&text=Ol%C3%A1,%20gostaria%20d%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20a%20COOPINCOR.
mailto:atendimento@coopincor.com.br
http://www.coopincor.com.br/
https://goo.gl/maps/D1XgQDTifGfLEJja9
tel:1126615584

