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Cadastro Online Pessoa Física 

Esta funcionalidade permite aos associados Sicredi que possuem algum cartão 

realizar seu próprio cadastro para acesso aos Canais sem a necessidade de ir até a 

agência, de maneira simples e rápida. 

Para tal, o associado deverá acessar o site www.sicredi.com.br, preencher 

cooperativa, conta e clicar em acessar. 

 

Nesse momento, o associado receberá uma mensagem informando que ele 

ainda não possui acesso ao Internet Banking do Sicredi. Será apresentado abaixo seu 

nome, que deverá ser selecionado para dar andamento ao cadastro online.  

Caso o nome do associado não esteja correto, ele deverá verificar os dados 

digitados ou entrar em contato com a sua agência. 

http://www.sicredi.com.br/
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 Por segurança, o associado deverá preencher alguns dados para dar 

continuidade ao seu cadastro. Esse preenchimento deve respeitar os dados dados 

cadastrados no modulo de UA. 

 

 Após a validação dos dados de segurança, o associado será direcionado para a 

seleção de cartão, onde ele deverá escolher o cartão desejado e digitar os números 

referentes à senha do cartão. Podem ser utilizados tanto cartões de débito quanto 

cartões de crédito. 
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É importante infomar que, em caso de três tentativas erradas, o cadastro online 

do associado será bloqueado, sendo necessário desbloqueá-lo na agência para que 

seja possível realizer um novo cadastro para acesso aos canais. Independente disso, 

seu cartão continuará funcionando normalmente para compras e saques, sem 

qualquer tipo de bloqueio. 
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 Após a seleção do cartão e preenchimento da senha, o associado será 

direcionado para a tela onde deverá selecionar os canais que deseja acessar (Internet 

Banking, Aplicativo e Serviços Por Telefone) e cadastrar sua senha. 
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 Será apresentada uma mensagem de confirmação de cadastro ao associado, 

informando que ele já pode acessar o Internet Banking.  

 

Nesse primeiro momento, o associado receberá um perfil de consulta aos 

Canais. Caso queira transacionar, deverá solicitar o Código de ativação do Mobile 

Token por SMS, conforme o arquivo abaixo. 

Mobile Token.pdf
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 Ao avançar, o associado será direcionado para a tela de acesso ao Internet 

Banking, onde deverá clicar em seu nome e preencher os números correspondentes a 

sua senha. 

 

 Pronto, a partir de agora o associado já pode acessar normalmente os canais 

selecionados. 
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Pré-Cadastro Pessoa Jurídica 

Esta funcionalidade permite aos associados Sicredi que ainda não possuem 

acesso aos canais, realizar seu pré-cadastro, de maneira simples, segura e rápida. 

Para tal, o associado representante legal deverá acessar o site 

www.sicredi.com.br, preencher CNPJ e clicar em acessar. 

 

No passo seguinte, deverá clicar na opção destacada abaixo, para iniciar o seu 

cadastro. 

 

http://www.sicredi.com.br/
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 Nesse momento, o associado deverá preencher seu cpf para prosseguir. Para 

ter validade, o cpf em questão deverá ser o mesmo que o do procurador cadastrado 

no módulo de UA. 

 

Já dentro do pré-cadastro de acesso, o associado deverá definir seu usuário, 

escolher quais canais deseja acessar (Internet Banking e Aplicativo), além de cadastrar 

uma senha de acesso. 
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 Pronto, o pré-cadastro está feito, e para ter o acesso liberado, o associado 

deverá entrar em contato com sua agência, após ler as instruções abaixo. 

 

Pré-Cadastro Pessoa Jurídica - Administrador de Canais - 

Aprovação do Pré-Cadastro na Agência 

Já dentro do Administrador de Canais, ao identificar o associado (utilizando 

Cooperativa e Conta ou CPF), serão exibidos os pré-cadastros realizados por associados 

Pessoa Jurídica. Para prosseguir, o colaborador deverá clicar em ativar. 
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Serão exibidos os dados que o associado preencheu durante o pré-cadastro. 

Todos os dados devem ser validados pelo colaborador junto ao associado. Na área 

Contas do Usuário, o colaborador deverá definir a quais contas o associado deve ter 

acesso (caso possua mais de uma) e qual será a conta principal.  

 



 

12 
 

Classificação da informação: Uso Interno 

Pronto, o colaborador deverá escolher o dispositivo (Assinatura Eletrônica, 

Mobile Token ou Token), preencher os dados, clicar em Solicitar Aprovação e depois 

clicar no botão Ativar. 

 

 


