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9 – Regulamentos Política de Empréstimos   
 

 
9.1 Condições para liberação de “EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO” 
 

Cooperados com menos de seis meses de Empresa: 

 
Os cooperados com tempo de empresa abaixo de 180 dias poderão solicitar 
empréstimos correspondentes a 5 (cinco) vezes o valor dos depósitos e 
captações efetivamente realizadas, limitado a 01 vez o valor de seu salário, 
porém o desconto da parcela não poderá exceder a margem consignável 
determinada pelo RH da empresa(Cumulativo a todos os descontos de 
cooperativa). 
 
As empresas que não utilizam o critério de margem consignável permanecem 
com o limite de descontos de cooperativa em 30% do salário do cooperado. 
 
Ex: desconto de empréstimo em dinheiro, multiempréstimos (eletrodomésticos, 
material de construção, viagens e turismo, crédito ação judicial, crédito 
educacional, etc), mensalidade, ou qualquer outra linha de crédito que possa 
ser criada, todos estes descontos somados não poderão exceder a margem 
consignável determinada pelo RH da empresa. Ressalvadas as empresas que 
não utilizam este critério. 
 
 
 
Cooperados com mais de seis meses de Empresa: 
 
Os cooperados com mais de seis meses de empresa poderão solicitar 
empréstimos correspondente a 5 (cinco) vezes o valor dos depósitos e 
captações efetivamente realizadas, porém o desconto da parcela não poderá 
ser superior a margem consignável determinada pelo RH(cumulativo a todos 
os descontos de cooperativa). Ressalvadas as empresas que não utilizam este 
critério. 
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Regras para liberação dos empréstimos de Longo Prazo: 
 
 
Novas solicitações de empréstimos maior ou igual à R$ 50.000,00, ou novas 
solicitações quando acrescida ao saldo devedor já existente totalizem um novo 
saldo devedor maior ou igual à R$ 50.000,00, passarão por outras analises de 
crédito, tais como; consulta ao SERASA / SCR, e ficarão sujeitas a aprovação, 
podendo haver redução de prazo. Os casos com restrição de crédito poderão 
ainda ser liberados, desde que o saldo devedor total for menor ou igual ao saldo 
de capital. 
 
 
Os juros são de 1,49% a.m. para um prazo de pagamento de até 6 meses, de 
1,89% a.m. para um prazo de pagamento de 7 a 12 meses, de 1,99% a.m. para 
um prazo de pagamento de 13 a 24 meses, de 2,19% a.m.  para um prazo de 
pagamento de 25 a 36 meses  e 2,69% a.m. para um prazo de pagamento de 
37 a 48 meses. 
 
 
Em caso de refinanciamentos de empréstimos, os juros serão de 2,48% a.m. 
para um prazo de pagamento de até 6 meses, de 2,88% para um prazo de 
pagamento de 7 a 12 meses, de 2,98% a.m. para um prazo de pagamento de 
13 a 24 meses, de 3,18% a.m. para um prazo de pagamento de 25 a 36 meses 
e 3,68% a.m. para um prazo de pagamento de 37 a 48 meses. 
 
 
Como incentivo para utilização e difusão do uso de nosso internet banking pelos 
cooperados, as taxas de juros dos empréstimos de Longo Prazo terão um 
abatimento de 0,10% em cada intervalo de parcelamento. Ficando assim: 
1,39% a.m. para um prazo de pagamento de até 6 meses, de 1,79% a.m. para 
um prazo de pagamento de 7 a 12 meses, de 1,89% a.m. para um prazo de 13 
a 24 meses e de 2,09% a.m. para um prazo de 25 a 36 meses. Já em caso de 
refinanciamentos efetivados pelo internet banking, as taxas de juros serão de 
2,38% a.m. para um prazo de pagamento de até 6 meses, de 2,78% a.m. para 
um prazo de pagamento de 7 a 12 meses, de 2,88% a.m. para um prazo de 13 
a 24 meses e de 3,08% a.m. para um prazo de pagamento de 25 a 36 meses. 
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O Capital necessário, bem como os depósitos recebidos, serão levados em 
consideração no momento da solicitação do empréstimo, podendo para isso, 
ser utilizada a integralização de Capital e a captação dos depósitos do mês no 
cálculo para liberação do empréstimo dentro do próprio mês. 
 
 
Os depósitos vinculados dos associados estarão comprometidos e servirão de 
resguardo econômico financeiro da cooperativa, enquanto existir a operação 
de crédito que o utilizou como fundamentação para liberação.  
 
 
Os empréstimos são solicitados durante todo o mês, com liberação duas vezes 
na semana, geralmente as quartas e sextas-feiras, e também na Folha de 
Pagamento do cooperado. Nas liberações semanais serão calculados os juros 
pró-rata a serem pagos junto com a primeira parcela do empréstimo 
descontado em Folha de Pagamento. 
 
 
Será observada uma carência de 60 dias entre um empréstimo e outro. 
 
 
Havendo disponibilidade financeira: 
 
1 – Não será observado o período de carência; 
 
2 – Será possível o refinanciamento de empréstimos de qualquer linha de 
crédito que tenham sido quitados pelo menos 25% de seu saldo devedor. 
 
3 – Outros casos não previstos somente poderão ser atendidos após análise e 
autorização expressa do Conselho de Administração da cooperativa. 
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9.2 Condições para liberação de “MULTIEMPRESTIMOS” - Eletro-Crédito 
/ Material Construção / Autoestima / Viagem e Turismo / Ação Judicial / 
Educacional / IPTU e IPVA  
 
 
Regra Geral: 
 
Os cooperados com tempo de empresa abaixo de 180 dias, poderão financiar 
em multiempréstimos (bens duráveis/outros) até 5 (cinco) vezes o que possuir 
do valor dos depósitos e captações efetivamente realizadas, limitado a 01 vez 
o valor de seu salário, porém, o desconto da parcela não poderá ser superior a 
margem consignável determinada pelo RH(cumulativos a todos os descontos 
de Cooperativa). 
 
 
Os cooperados com mais de seis meses de empresa, poderão financiar em 
multiempréstimos (bens duráveis/outros) até 5 (cinco) vezes o que possuir do 
valor dos depósitos e captações efetivamente realizadas, porém, o desconto 
da parcela não poderá ser superior a margem consignável determinada pelo 
RH(cumulativos a todos os descontos de Cooperativa). 
 
 
As empresas que não utilizam o critério de margem consignável permanecem 
com o limite de descontos de cooperativa em 30% do salário do cooperado. 
 
 
Novas solicitações de empréstimos maior ou igual à R$ 50.000,00, ou novas 
solicitações quando acrescida ao saldo devedor já existente totalizem um novo 
saldo devedor maior ou igual à R$ 50.000,00, passarão por outras analises de 
crédito, tais como; consulta ao SERASA / SCR, e ficarão sujeitas a aprovação, 
podendo haver redução de prazo. Os casos com restrição de crédito poderão 
ainda ser liberados, desde que o saldo devedor total for menor ou igual ao saldo 
de capital. 
 
 
O Capital necessário, bem como os depósitos recebidos, serão levados em 
consideração no momento da solicitação do empréstimo, podendo para isso, 
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ser utilizada a integralização de Capital e a captação dos depósitos do mês no 
cálculo para liberação do financiamento dentro do próprio mês. 
 
 
 
Regras Específicas: 
 
 

• Eletro-Crédito: 
 
Os juros são de 1,49% a.m. para um prazo de pagamento de até 6 meses, de 
1,89% para um prazo de pagamento de 7 a 12 meses e de 1,99% a.m. para 
um prazo de pagamento de 13 a 24 meses. 
 
 
 

• Crédito Material de Construção: 
 
Os juros são de 1,89% a.m. para um prazo de pagamento de até 36 meses. 

 
 
Para fins de liberação de crédito nesta linha, o cooperado terá que apresentar 
comprovação que os valores serão/foram utilizados para efetiva compra de 
material de construção ou pagamento de mão de obra (Notas fiscais, recibos 
de mão de obra, etc). Os comprovantes já efetivados serão aceitos até 90 após  
emissão. 
 
 
 

• Crédito Autoestima: 
 
Os juros são de 1,89% a.m. para um prazo de pagamento de até 24 meses. 
 
Para fins de liberação de crédito nesta linha, o cooperado terá que apresentar 
comprovação que os valores serão/foram utilizados para esta finalidade. 
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• Crédito Viagens e Turismo: 
 
Os juros são de 1,59% a.m. para um prazo de pagamento de até 24 meses. 
 
Para fins de liberação de crédito nesta linha, o cooperado terá que apresentar 
comprovação que os valores serão/foram utilizados para esta finalidade. 
 
 
 

• Crédito Ação Judicial: 
 
Os juros são de 1,59% a.m. para um prazo de pagamento de até 12 meses. 
 
Para fins de liberação de crédito nesta linha, o cooperado terá que apresentar 
comprovação que os valores serão/foram utilizados para esta finalidade. 
 
 
 

• Crédito Educacional: 
 
Os juros são de 1,29% a.m. para um prazo de pagamento de até 12 meses, de 
1,45% a.m. para um prazo de pagamento de 13 a 24 meses e de 1,60% a.m. 
para um prazo de pagamento de 25 a 36 meses. 
 
 
Para fins de liberação de crédito nesta linha, o cooperado terá que apresentar 
comprovação que os valores serão/foram utilizados para esta finalidade. 
 
 

• Crédito IPTU-IPVA: 
 
Os juros são de 1,29% a.m. para um prazo de pagamento de até 10 meses. 
 
Para fins de liberação de crédito nesta linha, o cooperado terá que apresentar 
comprovação que os valores serão/foram utilizados para esta finalidade. 
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Esta linha somente poderá ser liberada de janeiro a maio de cada ano, 
característica própria dos tributos. 
 
 
9.3 Condições para liberação “CRÉDITO BOAS VINDAS” 
 
 
Regra Geral: 
 
Os cooperados após a primeira capitalização efetivada poderão solicitar até o 
valor do seu salário de empréstimo, com um prazo de pagamento de até 12 
meses sem realizar aporte no seu capital.  
 
O cooperado não pode ter empréstimo em andamento no momento da 
solicitação dessa linha. 
 
O desconto da parcela não poderá exceder a margem consignável determinada 
pelo RH da empresa (Cumulativo a todos os descontos de cooperativa). As 
empresas que não utilizam o critério de margem consignável permanecem com 
o limite de descontos de cooperativa em 30% do salário do cooperado. 
 
Ex: desconto de empréstimo em dinheiro, multiempréstimos (eletrodomésticos, 
material de construção, viagens e turismo, crédito ação judicial, crédito 
educacional, etc), mensalidade, ou qualquer outra linha de crédito que possa 
ser criada, todos estes descontos somados não poderão exceder a margem 
consignável determinada pelo RH da empresa. Ressalvadas as empresas que 
não utilizam este critério. 
 
 
A taxa de  juros são de 1,99% a.m. para um prazo de pagamento de até 12 
meses. 
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9.4 Condições para liberação “CRÉDITO GARANTIDO” 
 
 
Regra Geral: 
 
Nesta linha os cooperados podem solicitar empréstimo limitado ao valor do 
capital investido, o prazo máximo de pagamento é de 36 meses, e a taxa de 
juros é de 0,99% a.m., porém, o desconto da parcela não poderá ser superior 
a margem consignável determinada pelo RH(cumulativos a todos os descontos 
de Cooperativa). 
 

• Só será permitido um empréstimo nesta linha até a sua quitação. 

• Empréstimo limitado ao saldo de Capital. 

• Se houver REFIN, será cobrada a taxa de LP praticada. 
 
 
Se  o cooperado estiver com um empréstimo em andamento na taxa 0,99% e 
quiser contratar outra linha de crédito, o limite de crédito será calculado sobre 
o excedente de saldo de capital através da dedução do saldo devedor da linha 
“garantida” sobre o saldo de capital.    
 
 
Exemplo: 
 
Saldo devedor linha Garantida: R$ 10.000,00 
Saldo de Capital: R$ 11.000,00  
 
 
O cooperado pode emprestar em outra linha de crédito 5 vezes o valor do 
excedente do capital, ou seja, o excedente no exemplo é de R$ 1.000,00, o 
cooperado poderá emprestar até R$ 5.000,00, porém, o desconto da parcela 
não poderá ser superior a margem consignável determinada pelo 
RH(cumulativos a todos os descontos de Cooperativa). 
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A taxa de  juros são de 0,99% a.m. para um prazo de pagamento de até 36 
meses. 
 
 
 
9.5 Condições para liberação “CRÉDITO AUTOMÓVEL/MOTO” 
 
 
É um empréstimo destinado ao financiamento de somente veículos ou motos 
novos. 
 
 
Os juros são de 1,60% a.m. para um prazo de pagamento de até 36 meses. 
 
Para liberação de crédito com prazo de pagamento superior a 24 meses será 
necessário que o associado não possua restrições em órgãos de proteção ao 
crédito.  
 
 
Condições para financiamento de Crédito Automóvel/Moto: 
 
 
a) Financiamento limitado a 80% do valor do veículo pela Tabela FIPE; 
 
 
b) O cooperado oferecerá como garantia do empréstimo o veículo/moto 
adquirido, que será gravado sob a cláusula de Alienação Fiduciária, a favor da 
COOPERFEMSA, no Sistema Nacional de Gravames-SNG, ficando o 
cooperado responsável pelo cumprimento do que determina a Portaria que trata 
do Licenciamento de Veículos emanada pelo Órgão de Trânsito; 
 
 
c) O cooperado assumirá sempre a condição de Fiel Depositário, 
responsabilizando-se pela guarda do bem em local indicado no contrato e pela 
boa conservação do veículo/moto; 
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d) O cooperado dará garantia contra sinistros sobre o veículo/moto, através de 
seguro integral, renovado anualmente até a quitação do contrato onde indicará 
a COOPERFEMSA como a única beneficiária; 
 
 
e) Em caso de sinistro do veículo/moto financiado, o cooperado deverá 
providenciar Boletim de Ocorrência e acionar a companhia seguradora para as 
providências de praxe, suportando despesas de remoção e da parte 
correspondente à franquia; 
 
f) As parcelas serão vencíveis mensalmente e seus pagamentos serão 
realizados através de débito em folha de pagamento ou em conta corrente 
bancária; 
 
 
g) Quando o cooperado realizar amortização do financiamento, a taxa de juros 
que continuará vigorando é aquela originalmente contratada, 
independentemente do número de parcelas restantes; 
 
h) Quando o sinistro for de grandes proporções resultando em perda total do 
veículo/moto, o cooperado fará o Boletim de Ocorrência Policial acionando a 
Cia. Seguradora imediatamente, para garantir à COOPERFEMSA a cobertura 
do financiamento, através do pagamento da apólice; 
 
 
i) O cooperado assume inteira responsabilidade, quando, por sua vontade ou 
não, o veículo/moto for dirigido por outra pessoa, habilitado ou não, e disso 
resultar em algum tipo de prejuízo (multas, abalroamentos, roubos, etc), 
responderá ainda quando o veículo/moto for usado para fins diversos daquele 
estabelecido no contrato; 
j) O veículo/moto sob contrato de financiamento poderá ser substituído por 
outro de menor ou de maior valor bastando para isso, que o cooperado solicite 
e obtenha uma autorização da COOPERFEMSA. A solicitação conterá a 
descrição completa da operação a ser executada: 
 
 

• Valor financiado e parcelas correspondentes, valor das 
parcelas a vencer e destino do veículo alienado. 
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• Descrição detalhada sobre o veículo/moto pretendido, 
informando a identificação do proprietário, vendedor 
(pessoa física ou jurídica) e valor do novo veículo/moto.   
   
 

k) O cooperado, quando infringir qualquer das cláusulas desta Política ou ter 
informado dados inverídicos, terá seu contrato cancelado imediatamente, 
possibilitando à COOPERFEMSA adotar medidas legais, voltar a taxa de juros 
às do parcelamento mensal e ainda em último caso cobrar todas as parcelas 
do contrato imediatamente e se necessário judicialmente. 
 
 
OBS: Substitui a anterior datada de 24 de outubro de 2017 e terá validade a 
partir de 01 de abril de 2018. 
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