
MANUAL DO

COOPERADO



COOPERATIVISMO
É a união de pessoas voltadas para um objetivo comum, sem fi ns 
lucrativos, por meio da cooperação e da ajuda mútua entre associados.

COOPERATIVA DE CRÉDITO
É uma instituição fi nanceira legalmente aprovada e autorizada pelo 
Banco Central do Brasil, cuja fi nalidade é prestar serviços de natureza 
econômica, valorizando os aspectos sociais e educativos. 

A CREDMIL
É uma Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Policiais Militares 
da Região Centro-Oeste Paulista e dos demais Servidores Públicos 
Estaduais/SP da Região de Bauru.

Dos benefícios e serviços disponibilizados destacamos: crédito pessoal, 
investimentos diversos, lazer, turismo, assistência administrativa, entre 
outros.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE
A COOPERATIVA E OS BANCOS?
No banco todas as operações visam o lucro para os acionistas. Já na 
cooperativa de crédito a prioridade é o bem estar econômico e social de 
seus associados, que passam a receber as sobras (lucros) geradas pelas 
operações realizadas entre a cooperativa e seus associados. 

De modo bem prático, o associado paga juros para si próprio, pois a 
instituição não tem fi ns lucrativos. 
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BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

INVESTIMENTOS 

 • Capitalização Mensal: cotas com rendimentos   
   competitivos
 • Consórcios: automóveis, imóveis e muito mais
 • RDC
 • Poupança

CRÉDITO PESSOAL

 • Linha especial de crédito. 
   Consulte nossas normas e regulamentos

ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO

 • Antecipação de até 200 (duzentos) dias da 1ª parcela  
   (mês de aniversário) ou 2ª parcela (dezembro) do 13º
   Salário, com juros especiais e pagamento no   
   recebimento do benefício
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CARTÃO CREDMIL DE CRÉDITO

 • Rede conveniada composta por mais de 200 
   estabelecimentos em Bauru e Região, com até 45 dias 
   para pagar
 • Cartão Supermercado Fidelidade

PLANO ODONTOLÓGICO

 • Consultas
 • Exames
 • Restauração
 • Obturação
 • Canal    
 • Limpeza
 • Aparelhos ortodônticos
 • Aplicação de fl úor
 • Entre outros

AUXÍLIO FUNERAL

 • Por meio da Seguradora Mapfre, o associado está   
   assegurado no valor de até R$2.500,00 para 
   eventuais despesas

AÇÕES JUDICIAIS (CONVÊNIO)

 • Possuímos convênios com escritórios de advocacia  
   especializados em direito constitucional
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PLANTÕES / ASSISTÊNCIA JURÍDICA

 • Consultas gratuitas 
 • Assistência com baixo fator moderador

EVENTOS FESTIVOS:

 • Jantar anual oferecido aos associados

HABILITAÇÃO DE BENEFICIÁRIO(S) HERDEIRO(S) 

 • Processo de Pensão Inicial
 • Auxílios
 • Pecúlios
 • Seguros
 • Precatórios
 • Entre outros

EXCURSÕES NACIONAIS

 • CVC
 • Colônias de férias e hotéis

SEGUROS

 • Automóvel e Residência
 • Primo Seguros
 • Sesquini Corretora
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RENOVAÇÃO DO PORTE DE ARMA

 • Desconto de 20% na Avaliação Psicológica 
   parcelada em até 3x sem juros.

DECLARAÇÃO DO IRPF 

 • Preenchimento gratuito da  Declaração de Imposto de 
   Renda de Pessoa Física – IRPF, no período de março e 
   abril aos associados.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

 • 2ª via de holerite
 • Extrato de ações
 • Comprovantes de Rendimentos – (CIAF ou SPPREV)  
 

 • Extrato de ações
 • Comprovantes de Rendimentos – (CIAF ou SPPREV)  
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COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS 
MILITARES DA REGIÃO CENTRO-OESTE PAULISTA E DOS DEMAIS 

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS/SP DA REGIÃO DE BAURU

Tel.: (14) 3879-1151 
  Rua Conselheiro Antonio Prado, 2-47
Centro - Bauru - SP - CEP: 17015-380

www.credmil.org.br
credmil@credmil.org.br


