Dezembro 2014

A Credmil, pensando no melhor para seu
associado, disponibiliza as taxas e juros mais
competitivos do mercado;
13º salário – receba já e pague em até 200 dias
com as melhores taxas (já estamos adiantando
para os aniversários até Abril/2015)
Créditos Pessoais a partir de 1,5% a.m – com o
primeiro pagamento para janeiro de 2015*
*Sujeito a pesquisa cadastral

Edição 02

Disponibilizamos agora pra você os CREDITOS
SOCIAIS de até R$ 3000,00 em 12 parcelas e juros
de 1,5% podendo comprometer até 5 vezes o seu
capital integralizado. Obs: Sujeito a demais regras
regulamentadoras.
O Credito social abrange os seguintes eventos:
-MATRIMÔNIO – Gastos com o evento;
-EDUCAÇÃO – matrícula, material etc;
-TURISMO – excursões ou viagens da Credmil;

-SAÚDE – remédios, exames etc
-DESCESSO (FUNERAL )

Participe você também dos
nossos eventos em 2015

22/11/2014 a 29/11/2014
A Nossa próxima viagem será para uma das
praias mais requisitadas pelos sócios.
Nela vocês poderão curtir além das ótimas
praias, um lindo passeio de escuna para
Ilha de Anchieta com direito a um delicioso
almoço nesta maravilhosa ilha
Tudo isto com um precinho que só a
Credmil faz,podendo parcelar em até 12

vezes no nosso crédito turismo!

EDIÇÃO 02

Outubro 2014

Facilitando a sua vida!

IPVA E IPTU– Parcele em até 12 vezes

Opine você também,
para escolher os nossos
Próximos eventos em

2015

com juros inferiores ao mercado.
IRPF GRATUITO – Confecção e envio
do Imposto de Renda da forma mais
rápida e segura.

ANTECIPAÇÃO DO 13º – Antecipe e
pague em até 200 dias.

CONSÓRCIOS SICOOB – Carro, moto e
casa,o melhor Plano, grupos em
andamento.
APLICAÇÕES CREDMIL – Pagamos
Mais Que O Mercado Pelo Seu
Dinheiro Investido Aqui!

ATUALIZAÇÃO DE DADOS
CADASTRAIS NA CREDMIL
Faça aqui a sua atualização de
dados, facilite consultas e retiradas
de documentos em nossa entidade
trazendo um comprovante de
endereço, CPF e RG.
É ESSENCIAL PARA UTILIZAÇÃO DE
SERVIÇOS EM 2015

Novo Site...

Acesse: www.credmil.org.br

A CREDMIL ESTA DE CARA
NOVA
A CREDMIL espera que
neste próximo ano
estejamos mais integrados
com as necessidades dos
nossos associados
Pensando sempre em você,
gostaríamos da sua opinião
para que os eventos de 2015
tenha a sua cara e atenda os
seus desejos...

ESPEDIENTE DE FINAL DE ANO

DIAS 22,23,29 E 30/12 - DAS 8:30 AS

