SICOOB REDE SOCIAL

Seguindo a tendência de inovação tecnológica,
fomos a primeira instituição financeira no país a
disponibilizar um aplicativo nas redes sociais que
possibilita a realização de consultas financeiras.
O aplicativo Sicoob fornece saldo, lançamentos
recentes e futuros da conta corrente associada a
um perfil ativo no Facebook.

PA S S O A PA S S O
Cadastro
O primeiro passo para ter acesso a essa facilidade é cadastrar o perfil no
SicoobNet Pessoal - Internet banking do Sicoob, de acordo com a rede
social desejada.
A adesão somente é possível por meio de computadores cadastrados e liberados no SicoobNet Pessoal.
COMO CADASTRAR MEU PERFIL NO SICOOBNET PESSOAL?
• Após acessar o SicoobNet Pessoal:
http://www.sicoobcrediriodoce.com.br;
• Selecione:

Outras Opções < REDES SOCIAIS
< Perfis Cadastrados < Novo

• Informe o e-mail utilizado no acesso da rede social;
• Confirme os dados do perfil a ser incluído;
• Marque a opção: “Aceito os termos e condições de uso do serviço de consultas financeiras nas redes sociais e desejo confirmar a minha adesão.”

• Informe a senha do seu cartão (de 4 dígitos) para confirmar a transação.

Instalar Aplicativo
COMO INSTALAR O APLICATIVO SICOOB NO FACEBOOK?
• Acesse:
https://apps.facebook.com/sicoobnet/;
Para instalar o aplicativo, o usuário deve se autenticar no Facebook e permitir o acesso do aplicativo às informações básicas do perfil, tais como:
nome, e-mail, foto do perfil, gênero e lista de amigos.
Após essa ação, o aplicativo Sicoob é exibido na lista de APLICATIVOS e está
pronto para o uso.
IMPORTANTE
É importante ressaltar que o aplicativo Sicoob no Facebook:
• Não solicita informações ao usuário, especialmente senhas;
• Não compartilha os dados dos usuários com a empresa Facebook;
• Não publica notícias no mural do usuário;
• Não envia e-mails.

PRO NTO !
Agora é só aproveitar toda a conveniência para deixar o seu dia-a-dia mais simples.

www.sicoobcrediriodoce.com.br
facebook.com/SicoobCrediriodoce

Central de Atendimento Sicoob: 0800 642 0000
Ouvidoria: 0800 725 0996
Para Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 940 0458

