CORRESPONDENTE AUTORIZADO

CRÉDITO CONSIGNADO
SERVIÇO A PESSOAS FÍSICAS
SERVIÇOS

CANAIS DE ENTREGA

Confecção de
cadastro para início
de relacionamento

-

SIGLA NO EXTRATO

Cadastro

VALOR

R$ 60,00

FATOR GERADOR DA COBRANÇA

Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, tratamento de dados e informações
necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo
ser cobrada cumulativamente.

Os valores das tarifas acima foram estabelecidos pelo Banco Ficsa S.A. para a prestação dos serviços por meio de sua rede de atendimento de correspondentes no país, de acordo com a Resolução nº
3.919, emitida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 25/11/2010.

!

IMPORTANTE: O correspondente ou qualquer pessoa que se diga representante do banco, mesmo em casos de portabilidade de crédito, não pode
receber e/ou solicitar qualquer tipo de pagamento e/ou transferências aos clientes com relação às operações de crédito consignado.

SAC C6 Consig
0800 770 6211

Reclamações, cancelamentos, dúvidas,
informações e sugestões
Todos os dias – 24h por dia

Central de Relacionamento C6 Consig
3003-6206 Capitais e regiões metropolitanas

Ouvidoria C6 Consig

0800 770 6206 Demais localidades

Se você foi atendido pelos nossos canais, mas a
resposta não atendeu sua expectativa
Das 09h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto
feriados

Atendimento ao cliente
De segunda a sexta-feira, das 8h às 23h
Sábados, das 8h às 16h

0800 024 6918

Tabela de tarifas aplicável à prestação de serviços de correspondente no país do Banco Ficsa S.A., CNPJ 61.348.538/0001-86, com sede na Rua Líbero Badaró, 377 24° andar, conj. 2401 - São Paulo / SP – CEP
01009-000. Para mais informações sobre as tarifas aplicáveis a outros produtos e serviços oferecidos pelo Banco Ficsa S.A., consulte a tabela de tarifas disponível em www.ficsa.com.br.

Classificação: Interna

