REGRAS PARA A PPC 2021
Ao aderir à PPC 2021, o associado concorda com as seguintes regras:
a) A PPC é um Recibo de Depósito Cooperativo com remuneração pós-fixada em 94% do CDI. Os
rendimentos sofrem tributação conforme tabela progressiva da Receita Federal.
b) Valor mínimo de aplicação mensal: R$ 40,00; O associado poderá alterar o valor aplicado
mensalmente a qualquer momento, desde que respeite o limite mínimo.
c) O valor programado para aplicação em novembro de 2020 será automaticamente renovado para
a PPC 2021, caso o associado não cancele ou altere este valor.
d) Associados vinculados a empresas com convênio de consignação em folha com o Sicoob Cecremef
poderão programar sua aplicação por desconto na folha de pagamento. Aposentados e pensionistas
complementados da Fundação Real Grandeza e demais associados deverão programar sua aplicação
por débito em conta corrente.
e) Serão aceitas aplicações extraordinárias até 30 de junho de 2021.
f) O associado deverá contribuir pelo menos durante 6 meses, consecutivos ou não, para participar
do sorteio dos brindes no final do ano.
g) Para concorrer, o associado deve manter a aplicação até o dia do sorteio. O cálculo dos números
para sorteio terá como referência o valor mínimo de contribuição, ou seja, a cada R$ 40,00
depositados pelo associado e mantidos na aplicação até dezembro de 2021, o sistema gera um
número para o sorteio.
h) O associado poderá resgatar valores no decorrer do ano, porém não serão considerados como
base para geração de números para sorteio.
i) Caso o associado não possua saldo em sua conta corrente, mas tiver limite disponível no seu
Cheque Especial, a aplicação será efetivada. Esta operação poderá incidir juros e IOF, dependendo
do número de dias que o limite for utilizado.
j) No sorteio da PPC NÃO concorrem colaboradores, conselheiros de administração e fiscais e
diretores.
k) Prêmios*:

•
•
•
•
•
•

Bicicleta Elétrica
Smart TV
Smartphones
Cafeteiras Expresso
Processadores
Fritadeiras

* Alguns prêmios poderão ser substituídos em função da disponibilidade do fornecedor,
** Estes prêmios serão sorteados somente entre os associados que cumprirem as exigências
estipuladas.
*** O associado também pode aplicar na PPC 2021 do cupom do folheto impresso, nas agências do
Sicoob Cecremef, pelo telefone 4020-4042 (ligação local) ou ainda pelo WhatsApp +55 11 97085-0324.
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