
Postos de Atendimento

Onde estamos: 

Credifiesc agora é

- Campinas: Avenida Marechal Castelo   
                       Branco, 407 (esquina  com    
                       Altamiro Di Bernardi).

- Itacorubi: Agora na Trindade,  na Rua  
                      Lauro Linhares, 2010, Centro  
                      Comercial São Francisco.

Mudanças para evoluir com você
Para melhorar o acesso aos nossos 

Postos de Atendimento, realizamos duas 
mudanças de endereços em salas amplas 
e modernas para melhor atender aos 
nossos cooperados.
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Somos Fazedores e a união está sempre 
presente em nossas ações. Por isso, criamos de 
forma colaborativa um nome mais moderno e 
conectado com você. Agora somos Únilos, uma 
marca que reflete a força dos nossos mais de 
11 mil cooperados. Únilos remete à união e 
participação das pessoas. Para saber mais, acesse 
www.unilos.coop.br/novo-nome.

 Únilos

Luiz Alberto Cavalheiro
Sócio-fundador e primeiro presidente do 

Conselho de Administração da Únilos

“A nossa Cooperativa nasceu de um sonho grande – ‘ser semente de uma cooperativa catarinense’. 
Felizmente, manteve-se fiel ao espírito cooperativista que a gerou, corroborando principalmente 
com as palavras de Pietro Ubaldi, de que o ‘cooperativismo será o grande salto evolutivo da 
humanidade, pela descoberta de que é melhor cooperar do que competir’. E assim tornou-se 
Únilos, disseminando exemplos,  prestando serviços ao cooperado e demonstrando que esses 
ensinamentos ficaram enraizados e vêm se propagando ao longo da sua existência – é especial”.



Mais segurança e tranquilidade nas suas viagens

Garanta a 
proteção da 
sua empresa

Serviço de câmbio

facebook.com/Unilos.coop/ linkedin.com/company/uniloscooptwitter.com/uniloscoop 
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Rendimentos das Aplicações

Até R$ 29.999,99

De R$ 30.000,00 a R$ 49.999,99

De R$ 50.000,00 a R$ 99.999,99

De R$ 100.000,00 a R$ 199.999,99

De R$ 200.000,00 a R$ 499.999,99

Acima de R$ 500.000,00

30 dias
(%CDI)

181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)
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Confira a rentabilidade dos seus investimentos na Cooperativa:

Números da Cooperativa
Principais números até Junho de 2019 (em R$ mil):

Operações de crédito

Total do ativo

Depósitos à vista

Depósitos a prazo

Patrimônio líquido

Resultado do exercício

40.269

125.645

19.732

78.943

23.982

552

*Confira o balancete completo no Posto de Atendimento ou no site: www.unilos.coop.br

Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de referência: CDI*

Sujeito à dedução de imposto de renda

Taxas de Juros das Operações de Crédito

Crédito

Crédito Pessoal

Aquisição de Automóvel

Aquisição de Imóveis

Crédito Empreendedor

Cheque Especial e Limite Empresarial

Antecipação de recebíveis (títulos, cheques)

Taxas (a.m.)

1% a 2,99%

1,28% a 2,28%

CDI + 0,49%

1% a 2,97%

4,67% a 5,99%

1,88% a 2,52%

Prazo

Até 60 meses

Até 60 meses

Até 120 meses

Até 60 meses

-

-

Junho 2019

*Taxas e prazos sujeitos à variação.

Veja todas as soluções:

Ailos Seguros

A Cooperativa oferece serviço de 
câmbio, a maneira mais prática 
para você trocar seu dinheiro 
por moeda internacional e viajar 
tranquilo. Saiba mais com a equipe 
do seu Posto de Atendimento.

- Venda de papel moeda de diversos países. 
  *Delivery:  Entrega do dinheiro no local e horário combinado, sem custo.
- Cartão pré-pago recarregável.
- Transferência internacional, para enviar ou receber dinheiro do exterior.

Foto Banco de imagens

Para segurança dos seus negócios, é 
fundamental pensar na proteção da 
empresa e dos colaboradores. Em parceria 
com grandes seguradoras, a Cooperativa 
oferece os seguros Frota, Vida em Grupo 
e Patrimonial. Pagamento em débito 
automático, valores acessíveis, condições 
facilitadas, agilidade no fechamento 
e assistência 24 horas são alguns dos 
benefícios. Para mais informações, procure 
a nossa equipe.

As aplicações da ÚNILOS são garantidas  
pelo Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito.


