Credi Cuidar +
A Credi Nestlé ajudando a tornar seu home office mais funcional e produtivo.
Veja como funciona o programa Credi Cuidar +:
•

No período de 08/06/2020 a 31/12/2021 fica disponível uma linha de empréstimo
direcionado a compra de móveis e acessórios ergonômicos de escritório para seu
trabalho em casa;

•

O empréstimo Credi Cuidar + é para utilizar na compra dos seguintes itens: cadeira de
escritório, mesa de escritório, mouse, teclado, monitor, apoio de mouse, apoio de
teclado, apoio de notebook e apoio de pé;

•

A Credi Nestlé irá reembolsar 10% do valor da sua compra através do FATES;

Como solicitar?
1. O Cooperado deve acessar o site das empresas parceiras ou outra loja de sua opção, para
escolher os móveis e/ou acessórios ergonômicos que deseja comprar.
2. Após feita a escolha, entrar em contato com Central de Atendimento, pelo telefone (11)
5102 1849 – opção 01 ou nescred@br.nestle.com, informar o valor total da compra que
será feita e enviar o print da tela onde conste essas informações para análise;
3. Após análise das parcelas junto a equipe de benefícios do NBS Ribeirão Preto e análise
também da Credi Nestlé para que não comprometa o limite de 4 vezes o salário, caso
você possua um empréstimo em andamento, será enviado o contrato para que possa
assinar.
4. No contrato não pode haver rasuras e deverá ser enviado à Credi Nestlé para liberação
do empréstimo na folha de pagamento ou diretamente na sua conta corrente
Como receber meu reembolso?
1. A Nota Fiscal da compra deve ser emitida no nome do Cooperado;
2. Após receber a nota fiscal, deve enviar uma cópia digitalizada ou foto legível à Credi
Nestlé, para ter o direito do reembolso de 10% do valor da compra, com recursos
advindos do F.A.T.E.S. – Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Valor
limitado).
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3. Caso opte em fazer a compra com recursos próprios, também poderá solicitar o
reembolso, enviando a cópia da nota fiscal da compra, feita no período do programa.
4. O prazo de envio da Nota Fiscal é até 30 dias após emissão da Nota Fiscal. Caso a nota
fiscal não seja entregue no prazo, o Cooperado perde o direito ao reembolso.
Qual a taxa de juros do Credi Cuidar +?
Juros de 0,69% a.m. calculados sobre o saldo devedor, através do sistema SAC - Sistema de
Amortização Constante, com prestações decrescentes.

Quanto tempo leva para ser liberado?
A liberação do empréstimo poderá ser na folha de pagamento ou diretamente na conta bancária
em nome do cooperado, em até 2 dias úteis após aprovação do NBS e o recebimento do contrato.
A liberação em folha de pagamento, o contrato terá que chegar à Credi Nestlé até dia 10 do mês
e o crédito será feito no último dia útil do mês, junto com a folha de pagamento.
Quem pode solicitar?
Qualquer cooperado após o 1º desconto da Cota de Capital em folha de pagamento, mas precisa
ter cumprindo os 6 meses de experiência, inscrito ou não como cooperado.

Em quantas vezes pode ser pago?
Em até 12 meses, com desconto em folha de pagamento, porém a parcela não pode ultrapassar
30% do salário.
Quanto pode ser solicitado?
O limite para solicitar é de R$ 3.000,00 (Três mil reais) que deve ser vinculado ao valor das
compras.
Tem limite de móveis que posso comprar?
Não, desde que não ultrapasse o valor de R$ 3.000,00 e sejam os móveis vinculados ao programa.
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O que o capital interfere na liberação do empréstimo?
Sim, você precisa ter pelo menos 20% do valor solicitado no empréstimo já integralizado na Credi
Nestlé.
Caso ainda não tenha o valor, deve integralizar a diferença que falta que poderá ser feito na folha
de pagamento ou através de deposito na conta da cooperativa.
Caso já tenha o empréstimo parcelado em andamento, pode solicitar o Credi Cuidar +?
Sim, desde que a soma dos empréstimos não comprometa o limite de 4 vezes o salário.
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