
Resumo de convenio entre SICREDI e SICONTIBA 

 

1. Isenção para iniciar as movimentações, da Cesta de Serviços, nos primeiros 3 meses, da conta; 

2. Valor diferenciado de Cesta de Serviços, no valor de R$ 8,69 para Pessoa Física e R$ 21,90 para 

Pessoa Jurídica. Para Pessoa Física, a cada R$ 15.000,00 em aplicação (CDB, Poupança, Fundos, 

Previdência, etc) será concedido o desconto de 10% sobre a Cesta de Relacionamento, até o 

total de 100% de desconto, o qual poderá também tornar a mesma ISENTA; 

3. Cartão de Crédito com anuidade gratuita, desde que esteja em plena utilização, com a 

realização de compras mensais através da modalidade crédito; 

4. Limite de Cheque Especial, de acordo com a renda/faturamento de cada associado; 

5. Possibilidade de fornecimento de diversas Linhas de Crédito, com taxa negociável e 

diferenciada, como exemplos abaixo, a depender do prazo, a partir de: 

a. 1,15% a.m. para capital de giro; 

b. 0,99% a.m. para antecipação de recebíveis (cheques e duplicatas); 

c. 0,95% a.m. para financiamento de veículos, a depender do prazo e da entrada; 

d. Entre outras diversas linhas... 

6. Possibilidade de investimentos (Aplicações), com a oferta de taxas diferenciadas, no produto 

Sicredinvest (CDB), a depender do prazo, carência e trava, de cada operação conforme tabela 

abaixo 

Faixa de Valores Taxas 

De R$ 50.000,00 à R$ 199.999,99 De 93% a 101% do CDI.* 

De R$ 200.000,00 à R$ 499.999,99 De 97% a 103% do CDI.* 

Acima de R$ 500.000,00. De 99% a 105% do CDI.* 

                     *  Dependendo do período de carência da aplicação.  

7. Poupança, com adesão à campanha que possui sorteio de 10 prêmios semanais de R$ 2mil, 1 

prêmio mensal de R$ 50 mil, prêmio final de R$ 500 mil; 

8. Valor diferenciado para as operações de TED, no valor de R$ 4,00 por operação, por meio do 

sistema Paguefor; 

9. Valor diferenciado a título de tarifa por boleto de cobrança emitido, desde que com impressão 

própria e sem envio correios, no valor R$ 1,60 por boleto, para o associado que emitir mais de 



100 boletos por mês, e, no valor R$ 1,65 por boleto, para o associado que emitir menos de 100 

boletos por mês; 

10. Valor diferenciado a título de precificação para credenciamento de máquina de recebimento 

Sicredi, conforme tabela abaixo: 

Modalidade – Visa e Master Taxa 

Débito 0,89% 

Crédito a Vista 1,49% 

Parcelado 2 a 6 1,99% 

Parcelado 7 a 12 2,39% 

 

Modalidade – Elo Taxa 

Débito 1,69% 

Crédito a Vista 2,70% 

Parcelado 2 a 6 3,35% 

Parcelado 7 a 12 3,75% 

a. Para as bandeiras Hiper e Amex, consultar a agência 

b. Nesta parceria - 6 meses de isenção do aluguel da máquina e após este período, R$ 

73,00 (com fio), R$ 93,00  (sem fio), R$ 15,00 Pinpad/TEF. 

 

11. Participação nas sobras da Sicredi Campos Gerais, proporcional as movimentações do 

associado; 

12. Abertura de canal (e-mail) para recebimento de documentação de clientes do contador para 

indicação para abertura da conta; 

 

1 A pessoa física, ou jurídica, deverá obedecer aos critérios e normativos internos estabelecidos pelo Sicredi e regulamento 

da SICONTIBA 
 
2 As operações de crédito, cartão de crédito e limite de cheque especial, serão analisadas por comitê de crédito do Sicredi, 

ou processos automatizados, que poderá deferir ou indeferir as propostas/limites com base na política de crédito do 
Sicredi, bem como solicitar documentações e/ou garantias de acordo com as linhas e análises de cada caso.  
 
3 Os preços de todos os produtos e serviços ofertados, serão normalmente corrigidos por índice de inflação oficial, bem 
como podem ser alterados a depender de mudanças econômicas e/ou governamentais que possam afetar o custo destes 
produtos e serviços no mercado. 


