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A COOPINCOR implementou o sistema de assinatura eletrônica Clicksign.

Agora você pode assinar o seu contrato de empréstimo através de
assinatura eletrônica, eliminando a burocracia e agilizando a liberação do
seu crédito. Com dados criptografados, assinatura digital garante a
segurança do processo e tem validade legal.

É rápido, fácil e seguro, sem a necessidade de atendimento presencial.

Confira todas as vantagens da assinatura digital:

Faça a sua solicitação de crédito através do e-mail: 
atendimento@coopincor.com.br

Praticidade – tudo é feito eletronicamente, eliminando a
necessidade de idas a cartórios, podendo ser feita de
qualquer lugar a qualquer momento;

Economia de tempo – não é preciso mais do que alguns
segundos para assinar digitalmente o documento;

Validade legal e Segurança – a assinatura digital tem
exatamente a mesma validade do documento físico, além
disso, todo o processo é criptografado;

Benefícios ambientais – elimina a necessidade de
impressão, colaborando com a proteção ao meio
ambiente.

mailto:atendimento@coopincor.com.br
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https://goo.gl/maps/D1XgQDTifGfLEJja9
https://www.youtube.com/channel/UCBeLMPJD9-_hEpdgSkXay0A
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CoopIncor apoiou o evento: Inclusão como
tendências nas Organizações.

A COOPINCOR apoiou o evento “Inclusão como tendências nas 
Organizações”, promovido pelo Setor de Treinamento do SGFH Incor.

A funcionária Valéria Toniolo que coordenou o evento, agradeceu a
COOPINCOR pelo apoio e ressaltou a importância do acesso as pessoas
com deficiência ao mercado de trabalho e o comprometimento do Incor no
cumprimento da legislação, com foco em atitudes de uma empresa
socialmente responsável e focada no bem estar de seus colaboradores com
deficiência.

Campanha Crédito Taxa
Especial foi um sucesso!

Nos meses de Junho e Julho muitos
cooperados beneficiaram-se com a
campanha Crédito Especial, que tinha
como objetivo oferecer uma opção mais
em conta, trocando o empréstimo
bancário com juros altos por um crédito
na cooperativa com juros reduzidos.
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