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É com grande prazer que lançamos mais esta edição do Informativo promovido pela Rede Enterpag Correspondente Bancário. Agradecemos a todos por colaborarem 

e receberem bem o nosso material, que é elaborado com grande dedicação, no intuito de ser útil de alguma forma a todos vocês. Estamos abertos a sugestões, reclamações e 

tudo o que possa ajudar nosso Informativo a melhorar cada vez mais. A equipe Enterpag agradece! 

Endereço Administrativo:  Av. Brasil, 8096 sala 3, Centro, Cascavel, Pr  Cep: 85.810-001 - Fone (45) 3304-1608 - Site: www.enterpag.com.br

16 de julho
Dia do Comerciante

Agradecemos a todos os comerciantes que colaboram com nosso objetivo de trazer 

mais comodidade aos clientes.

Sabemos que trabalhando juntos podemos melhorar a cada

 dia. 

Parabéns pelo seu dia...

Rede Enterpag.

BC alerta sobre tentativas de golpes por 
telefone

 

O Banco Central do Brasil vem recebendo informações sobre golpistas que, 

fazendo-se passar por servidores da autarquia, da área jurídica e da ouvidoria, 

entram em contato com pessoas diversas para oferecimento de vantagens e/ou 

cobranças de informações, valores ou documentos.

Trata-se de tentativa de fraude. Esta autarquia não faz contato com pessoas físicas 

ou jurídicas para tratar de andamento de pendências administrativas, judiciais ou 

solicitação de documentos, à exceção daquelas partes interessadas em processos 

administrativos devidamente protocolados e em análise no Banco Central.

Já foi identificada uma linha telefônica envolvida na fraude, de número (061) 

4063.6199, podendo haver outras diferentes atuando do mesmo modo. Todas serão 

comunicadas à Polícia Federal, para apuração das responsabilidades na esfera 

penal.

Fonte:http://www.bcb.gov.br/pre/alerta/port/golpes_por_telefone.asp

Confira 13 dicas antes de tomar 
dinheiro emprestado

Se você está prestes a utilizar alguma forma de crédito, há informações 
que ajudam a entender o mercado e se prevenir contra futuras dores de 
cabeça decorrentes de uma dívida feita às pressas.

Confira:

1 - No crédito, quanto mais garantias e menos risco houver para o 
banco/financiador, menor é a taxa para o cliente.

2 - Pesquise qual o menor preço disponível no mercado e pergunte o 
quanto o mesmo bem custaria à vista. 

3 - Na maioria das operações de crédito, quem toma o dinheiro 
emprestado terá que pagar o Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF). 
Em empréstimos para a compra de imóvel para habitação, não é cobrado 
o IOF.

4 - Nunca, em nenhuma hipótese, aceite fazer empréstimos em seu nome 
para terceiros.

5 - Evite assinar contratos por impulso.

6 - Em caso de dúvida, informe-se no Banco do Brasil. É possível entrar 
em contato com o Banco Central por telefone, por meio do número 0800 
729 5678.

7 - Além das parcelas do financiamento/empréstimo, verifique se existe 
outras  cobranças como Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) ou 
outras cobranças administrativas ou de serviços no financiamento.

8 - Leia o contrato e assine somente depois de tirar todas as dúvidas. 

9 - Exija e guarde sua via do contrato; garanta que tudo o que foi acertado 
verbalmente esteja descrito no papel.

10 - Em caso de atraso no pagamento são cobrados multa de 2%, 
comissão de permanência, juros de mora e outras despesas 
comprovadas, desde que previstos em contrato.

11 - O consumidor que deixar de pagar as parcelas, conforme previsto em 
contrato, poderá ser cobrado judicialmente e ter seu CPF inscrito no 
Serasa ou no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC).

12 - Se houver dúvidas, consulte órgãos de defesa de consumidor, como 
o Procon, para saber se há reclamações contra a instituição financeira.

13 - Analise cuidadosamente se as parcelas não irão comprometer seu 
orçamento.
Matéria editada Fonte: http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2011/06/confira-15-
dicas-antes-de-tomar-dinheiro-emprestado.html
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Agora você pode adquirir Chip pré e pós pago da operadora

Vivo em qualquer uma de nossas lojas próprias. 

Aproveite para conhecer todas as promoções da operadora Vivo.

Crédito todo $eu
* As melhores taxas do mercado;

* Facilidade de desconto em folha;

* E até 96 meses pra pagar.

Agora você correspondente Enterpag pode oferecer mais este serviço ao seu cliente.

Conheça mais sobre a Rede Enterpag

Acesse : www.enterpag.com.br
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