SICOOBNET PESSOAL

C A N A I S D E ATE N D I M E NTO
SicoobNet Pessoal
Internet Banking

Para o Sicoob, o mais importante são as pessoas.
É pensando assim que investimos em soluções
para melhorar o atendimento e garantir que o
acesso às vantagens da sua cooperativa estejam
sempre disponíveis. Por meio dos canais de atendimento, você acessa sua conta quando precisar.

Com o SicoobNet - Internet Banking do Sicoob,
você não precisa ir a uma cooperativa para realizar suas operações financeiras. Pela internet, você tem acesso aos produtos e serviços
que o Sicoob oferece e pode realizar suas transações financeiras, com toda comodidade, em
qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do
dia e da noite, de forma rápida e segura.
Os serviços disponíveis são: saldos, extratos, pagamentos, transferências, empréstimos, investimentos,
cartões, previdência e muito mais.

PA S S O A PA S S O
Senha
O primeiro passo para se ter acesso ao SicoobNet Pessoal é cadastrar
sua senha de oito (08) dígitos. Para isso, basta ir a uma agência Sicoob
Crediriodoce mais perto de você ou cadastrar diretamente nos caixas
eletrônicos.
COMO CADASTRAR SENHA DO SICOOBNET PESSOAL?
NO CAIXA ELETRÔNICO

• Insira seu cartão e siga as instruções;
• Acesse:

Outras Opções < Senhas < Sicoobnet < Cadastro
• Digite o número do seu CPF;
• Em seguida digite uma senha* de 8 dígitos e repita a senha no campo
CONFIRMAÇÃO;
*lembrando que essa será sua senha de acesso ao Sicoobnet.

• Finalize a operação fornecendo os dados solicitados.
O Caixa Eletrônico irá imprimir um comprovante confirmando o cadastro de
sua senha.
EM SUA COOPERATIVA
Procure o atendimento e solicite o cadastro.

Acesso
• Acesse http://sicoobcrediriodoce.com.br;
• Digite o número de sua Cooperativa e o da sua Conta Corrente na parte
superior à direita do site e clique no botão “OK”.

Em seguida aparecerá uma tela dando início a seu acesso:
• Selecione sua titularidade;
• Informe o número da sua Cooperativa e Conta Corrente;

*Para visualização do teclado virtual instale/atualize o Java(TM).

• Digite a senha de acesso - 8 dígitos - no teclado virtual*
(digite sua senha de acesso usando o mouse).

As transações de consulta poderão ser efetuadas a partir de qualquer computador, cadastrado ou não. Porém, para efetivar transações financeiras, é
obrigatório a utilização de um computador cadastrado.

Cadastrar Computador
COMO CADASTRAR O COMPUTADOR?
• Após acessar o SicoobNet Pessoal: http://sicoobcrediriodoce.com.br;
• Selecione:

Outras Opções < Computadores
< Gerenciamento de Computadores

• Informe apelido para o computador e data de validade*;
*Essa data é opcional e caso não seja informada o computador estará apto a ser
utilizado por tempo indeterminado.

• Confirme o cadastramento, com o uso da senha do seu cartão (4 dígitos).
O sistema gerará automaticamente um Código de Liberação.
Esse código deverá ser anotado para posterior liberação.
Observações:
• Não é permitido a utilização de apelidos iguais para a mesma conta;
• Haverá validade de quinze (15) dias para a liberação do código de cadastramento;
• Caso o computador esteja bloqueado é necessário novo cadastramento.

Liberar Computador
COMO LIBERAR O COMPUTADOR?
NO CAIXA ELETRÔNICO
• Insira seu cartão e siga as instruções;
• Acesse:

Outras Opções < Liberar/Bloquear Computadores
< Sicoobnet Pessoal < Liberar Computadores
• Informe o Código de Liberação fornecido ao cadastrar seu computador
no SicoobNet Pessoal;
• Finalize a operação fornecendo os dados solicitados.
O Caixa Eletrônico imprimirá um comprovante confirmando a liberação do
seu computador.
EM SUA COOPERATIVA
Procure o atendimento tendo em mãos o Código de Liberação gerado no
cadastro do Sicoobnet Pessoal.
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

