
GUIA DE ASSOCIAÇÃO 
DIGITAL AO SICOOB.
PASSO A PASSO PARA VOCÊ TER 
ACESSO A UMA NOVA VIDA FINANCEIRA.



BEM-VINDO A UMA VIDA 
FINANCEIRA EM QUE 
O QUANTO VOCÊ É
VALE MAIS DO QUE 
O QUANTO VOCÊ TEM !

Falta pouco para você fazer parte do Sicoob 
e viver uma experiência transformadora. 
Pelo App Sicoob, você pode ser dono de uma 

cooperativa, participar dos resultados financeiros 

e fazer parte de um movimento que está 

transformando a vida de milhões de pessoas 

e seus lugares.



Agora, siga o passo a passo e descubra uma vida financeira feita de propósitos e valores.

BAIXE O APP SICOOB 

Abra o aplicativo, toque em abrir conta e selecione o seu perfil Conta Pessoal (PJ) 
ou Conta empresarial (MEI-PJ).
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Acesse o Google Play ou App Store e instale o App Sicoob.

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sicoobnet&hl=pt_BR&gl=US
https://apps.apple.com/br/app/sicoob/id416696406


PRIMEIRO CONTATO Nas telas iniciais do App Sicoob, após clicar em “Abrir Conta”, 
você será apresentado ao Sicoob e ao Cooperativismo.



Em seguida, inclua as informações essenciais.  
Atenção: Caso você seja MEI, no lugar do número do CPF, será solicitado o CNPJ da empresa.

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 



Insira o seu CEP. De acordo com ele, será indicada a cooperativa mais próxima.   
Em seguida, digite o código de indicação. Caso não possua um, clique em “Não possuo”.

ENDEREÇO Seu código de indicação é: XXXX



Para aprovação do cadastro, envie uma foto do seu documento oficial, que pode ser CNH ou RG. 
Primeiro, você deve enviar a foto da frente do documento e, em seguida, do verso.

DOCUMENTAÇÃO 



FINALIZAÇÃO Agora, informe sua renda, profissão e envie uma selfie. 
Após a conclusão, será iniciada a análise do seu cadastro. 



SENHAS Cadastro aprovado! Chegou a hora de escolher o pacote tarifário, 
conhecer seu cartão e realizar o cadastro das senhas do cartão e aplicativo. 



PRONTO! AGORA É SÓ INTEGRALIZAR!
Nas últimas telas, você terá acesso à proposta de admissão da cooperativa, que solicitará a 
integralização da cota capital para concluir o ingresso. Para saber mais sobre a importância 
desse depósito, clique no botão de informação ao lado da palavra “Cota Capital”.



Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o Sicoob.

Central de Atendimento: 
Capitais e regiões metropolitanas: 4000 1111 
Demais localidades: 0800 642 0000 - Atendimento 24 horas 
Ouvidoria: 0800 725 0996 - de seg. a sex., das 8h às 20h 
ouvidoriasicoob.com.br 
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 - de seg. a sex., das 8h às 20h

Redes Sociais

http://facebook.com/sicooboficial
https://www.instagram.com/siccob_oficial
https://www.linkedin.com/company/sicoob-confedera-o/
https://twitter.com/SICOOB_oficial
https://www.youtube.com/user/sicooboficial
https://open.spotify.com/user/rz1hchnbwwg8itw5a777yidcp
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