
 

 

 

POLITICA PARA LIBERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 
 

JUROS: 
 

 0,75% ao mês  - Empréstimos Especial e pagamentos em até 6 parcelas mensais; 

 0,99% ao mês  - Empréstimos Normais  e pagamentos em até 12 parcelas mensais; 

 1,40% ao mês  - Empréstimos Normais  e pagamentos de 13 à 48 parcelas mensais; 

 1,99% ao mês  - Empréstimos Complementares  e pagamentos em até 48 parcelas mensais; 

 0,093% ao dia, ou 2,8% ao mês - Empréstimos Quebra-Galho, a serem pagos no máximo em 45 dias. 

 0,073% ao dia, ou 2,2% ao mês - Empréstimos Antecipação do 13º salário, a ser pago na segunda 
parcela do 13º salário. 

 

LIMITES PARA LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO:  
 

Número de Contribuições   Empréstimo           Teto Máximo 
- de 03 a 06 meses    01 salário       R$     3.000,00 (*) 
- de 07 a 12 meses    02 salários       R$     6.000,00 (*) 
- de 13 a 24 meses    03 salários       R$   12.000,00 (*) 
- de 25 a 36 meses    04 salários       R$   20.000,00 (*) 
- acima de 36 meses    05 salários       R$   30.000,00 (*) 
- acima de 10 anos    06 salários       R$ 100.000,00 (*) (**) 
 
(*) Dentro do permitido pela Análise de Crédito do mês da solicitação. 
(**) Após análise e aprovação de crédito, para pagamento em até 60 parcelas. 
 

PRAZO PARA LIBERAÇÃO:  
 

 EMPRÉSTIMO NORMAL, EMPRÉSTIMO ESPECIAL e EMPRÉSTIMO COMPLEMENTAR - 
liberação em um dois úteis, a partir da entrega do pedido na Cooperativa; 

 

 EMPRÉSTIMO “QUEBRA-GALHO” – limite 20% do salário com teto de R$ 1.000,00 e 

“ANTECIPAÇÃO DO 13º” - limite 20% do salário com teto de R$ 5.000,00, sendo a liberação 
efetuada todas as sextas-feiras. A entrega dos contratos as segundas e terças-feiras até às 16h. 

 
OBSERVAÇÃO: Liberação acima do limite do capital mais uma vez o salário e, para empréstimos 
complementares, somente com aprovação da Diretoria. 
 

GARANTIAS 
 
Para solicitação dos empréstimos acima, seguem as seguintes normas: 
 

 Para empréstimos cujos valores sejam abaixo da somatória do valor do capital + dois salários 

do associado, não haverá a necessidade de avalista. Apenas o mutuário deverá assinar a nota 

promissória. 

 

 Para empréstimos cujos valores sejam superiores da somatória do valor do capital + dois 

salários do associado, será necessário um avalista que seja sócio da Cooperativa. O mutuário e 

o avalista devem assinar a nota promissória. 
 

Mais informações nos telefones (11) 3990-1224 / 1435 e 1086 ou acesse o site www.cooperabril.com.br. 
 
 

 
A GERÊNCIA 

MARÇO/17 

http://www.cooperabril.com.br/

