
     
  

 

 CANAIS DE AUTOATENDIMENTO CRECE 
 
 

ASSOCIADO: __________________________________________________________________ 
 
RG: ____________________  CPF:______________________    Empresa:____________  RE:_________

     
 
CRECE - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados, Aposentados Pensionistas da CEEE e 
Eletricitários do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.825.397/0001-79, com sede em Porto 
Alegre-RS, a seguir denominada CRECE, por seus representantes legais, e o Associado acima qualificado, a 
seguir denominado ASSOCIADO, celebram o presente convênio para utilização de canais eletrônicos de 
atendimento, doravante denominado CANAIS DE AUTOATENDIMENTO CRECE, mediante as condições e 

cláusulas seguintes:  
 
ATO COOPERATIVO - Os acessos, consultas, operações e transações financeiras do ASSOCIADO via 
Internet são reconhecidos, desde já, como ATOS COOPERATIVOS e estarão vinculados às 
disposições legais que regulam o cooperativismo, ao Estatuto Social da CRECE, às deliberações 
assembleares desta e às do Conselho de Administração, aos quais o ASSOCIADO livre e 
espontaneamente aderiu.  

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO – Os canais de AUTOATENDIMENTO CRECE tem por objeto regular a 
utilização, por meio de sistema disponível no endereço eletrônico da CRECE na Internet, dos produtos e serviços 
disponíveis, sejam os previamente contratados pelo ASSOCIADO com a CRECE, sejam os que forem contratados 
diretamente pelos canais de AUTOATENDIMENTO CRECE. 
Parágrafo Único - A adesão a este Convênio se dá por meio do aceite eletrônico do ASSOCIADO quando do 

acesso aos canais de AUTOATENDIMENTO CRECE e as plataformas digitais disponíveis. 
CLÁUSULA SEGUNDA - Ao aderir a este convênio, o ASSOCIADO poderá utilizar os canais de 
AUTOATENDIMENTO CRECE para realizar consultas ("consultas") e também para a realização de transações 
("transações"), referentes aos produtos e serviços, que estiver habilitado na CRECE.  
Parágrafo Único - As consultas compreendem a visualização das movimentações financeiras nas contas de 
titularidade do ASSOCIADO e qualquer outra operação sem movimentação financeira, e as transações referem-
se a qualquer operação com movimentação financeira.  

CLÁUSULA TERCEIRA - O ASSOCIADO acessará os canais de AUTOATENDIMENTO CRECE através de 2 (dois) 
códigos, pessoais e intransferíveis, ("LOGIN” e “SENHA“). O código de SENHA fornecido pela CRECE será 
provisório (senha “expirada”, que permite um único acesso) e o ASSOCIADO obrigar-se-á a substituí-lo quando 
de seu primeiro acesso ao sistema, que deve ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas, do recebimento deste, 
por outro de sua livre escolha e sob sua total responsabilidade e guarda sob sigilo.   
Parágrafo Primeiro -  O LOGIN e a SENHA de acesso são de exclusivo conhecimento e responsabilidade do 
ASSOCIADO, não sendo imputada, sob hipótese alguma, responsabilidade à CRECE pelo seu uso indevido ou 
quebra de seu sigilo, bem como por prejuízos causados a terceiros decorrentes desses atos.  
Parágrafo Segundo - Por medida de segurança o ASSOCIADO poderá alterar sua SENHA, somente através 
dos canais de AUTOATENDIMENTO CRECE, a qualquer tempo. 
CLÁUSULA QUARTA - DO BLOQUEIO - O acesso do ASSOCIADO para consultas e transações nos canais de 
AUTOATENDIMENTO CRECE poderá ser bloqueado, a qualquer momento, através da CRECE.  
Parágrafo Primeiro - O referido bloqueio produzirá efeitos a partir de sua realização, sendo que o ASSOCIADO 
se mantém responsável perante a CRECE por todas as operações, produtos e serviços que tenham sido 
contratados antes do bloqueio. 
Parágrafo Segundo - Após o bloqueio não serão mais acatadas novas comunicações e/ou informações 
transmitidas por meio dos canais de AUTOATENDIMENTO CRECE para realização de transações.  
Parágrafo Terceiro - Para que o ASSOCIADO possa novamente efetuar transações nos canais de 
AUTOATENDIMENTO CRECE, este deverá encaminhar à CRECE uma solicitação de desbloqueio, que será 
analisada pela Gerência da CRECE. 



     
  

 

CLÁUSULA QUINTA - ISENÇÃO E RESPONSABILIDADE - O horário de funcionamento previsto para os canais 
de  AUTOATENDIMENTO CRECE é de 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas a CRECE poderá estipular 
restrição de horários e dias para realização de algumas operações, nos termos da cláusula sexta. Além disso, 
por questões de força maior, manutenção ou necessidade operacional, os canais de AUTOATENDIMENTO CRECE 
poderão ficar indisponíveis em qualquer horário, independente de pré-aviso.  
Parágrafo Único - A CRECE, não se responsabiliza pela não realização de consultas ou transações, em 
nenhuma hipótese, pois o acesso aos produtos e serviços através dos canais de AUTOATENDIMENTO CRECE 
são complementares, podendo as consultas e transações serem realizadas de forma telemática, presencialmente 
na Sede da CRECE ou POSTOS DE ATENDIMENTO COOPERATIVO - PAC, no horário de atendimento ao público.  
CLÁUSULA SEXTA - A realização das consultas e transações obedecerá aos critérios e horários estabelecidos 
para cada produto e serviço disponível.  
CLÁUSULA SÉTIMA - As transações solicitadas através dos canais de AUTOATENDIMENTO CRECE serão 
realizadas por conta, ordem e responsabilidade do ASSOCIADO. 

CLÁUSULA OITAVA - O ASSOCIADO fica ciente, neste ato, de que as transações solicitadas e confirmadas 
implicam aceitação automática e irreversível das mesmas, devendo ser observados os limites de valores e prazos 
de cada um dos produtos e serviços a que se referirem.  
CLÁUSULA NONA - Todas as transações efetuadas por meio dos canais de AUTOATENDIMENTO CRECE 
poderão ser gravadas e os seus registros serão considerados provas irrefutáveis na sua comprovação. 
CLÁUSULA DÉCIMA - A qualquer tempo poderão ser estabelecidos tarifas e limites para utilização dos canais 
de AUTOATENDIMENTO CRECE, mediante prévia divulgação, ficando desde já expressamente autorizado o 

débito dos valores das tarifas devidas diretamente na folha de pagamento e/ou benefícios, conta corrente 
bancária, do ASSOCIADO. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente convênio é firmado por tempo indeterminado e poderá, a 
qualquer tempo, ser denunciado por qualquer das partes mediante comunicação em papel ou eletrônica com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, obrigando-se o ASSOCIADO a provisionar recursos para cumprimento 
dos pagamentos porventura solicitados. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Decorridos 180 (cento e oitenta) dias sem utilização, o acesso aos canais 

de AUTOATENDIMENTO CRECE poderá ser cancelado, sem prévia comunicação ao ASSOCIADO. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Qualquer tolerância da CRECE na hipótese de descumprimento de quaisquer 
das obrigações assumidas pelo ASSOCIADO em decorrência deste convênio, não implicará novação ou renúncia 
de qualquer direito.  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Foro deste contrato é o da Circunscrição Judiciária de Porto Alegre (RS), 
podendo a CRECE optar pelo foro de domicílio do ASSOCIADO. 
  

E por estarem certas e ajustadas, as partes dão ACEITE ao presente instrumento. 
 
 

___________________________________________,______de_______________________de 20__________.
  
 
 

 
 
         __________________________________              ________________________________ 
                                           CRECE                                ASSOCIADO 
 
Testemunhas 
 

 
 
          ______________________________                   ______________________________    

                 Nome:                                    Nome:                                        
                 CPF:                                                                  CPF:                                 
    


