BOLETOS FALSOS
Alerta para Boletos Falsos
O golpe dos falsos boletos ocorre quando a linha digitável de um boleto é adulterada para que o valor pago
entre na conta bancária de um fraudador ou de terceiros.
Os boletos da Sinosserra Financeira são emitidos pelos bancos Itaú, Banrisul ou Bradesco.

Banco Itaú
Caso você possua boleto do banco Itaú confira se ele apresenta as seguintes características:

1. O banco emissor deve ser o Itaú e seu código
é 341;

5. Os algarismos finais do nosso
“18597”se repetem na linha digitável;

2. A linha digitável deve iniciar com 341;

6. Os últimos algarismos da linha digitável
definem o valor do boleto. Este valor deve ser
o mesmo informado no campo “valor
documento”

3. A agência/código do beneficiário informado no
boleto deve ser 293/41110-1;

número

4. O número inicial do código do beneficiário
“411101” se repete na linha digitável;

Banco Banrisul
Caso você possua boleto do banco Banrisul confira se ele apresenta as seguintes características:

1.

O banco emissor deve ser o Banrisul e seu
código é 041;

4.

O número inicial do código do beneficiário
“2265” se repete na linha digitável;

2.

A linha digitável deve iniciar com 041;

5.

3.

A agência/código do beneficiário informado no
boleto
deve
ser
290/226500306
ou
290/226500055;

Os últimos algarismos da linha digitável
definem o valor do boleto. Este valor deve ser
o mesmo informado no campo “valor
documento”.

BOLETOS FALSOS
Banco Bradesco
Caso você possua boleto do banco Bradesco confira se ele apresenta as seguintes características:

1.

O banco emissor deve ser o Bradesco e seu
código é 237;

4.

Os algarismos finais do nosso
“4451”se repetem na linha digitável;

número

2.

A linha digitável deve iniciar com 237;

5.

3.

A agência/código do beneficiário informado no
boleto deve ser 3507/073-6;

Os últimos algarismos da linha digitável
definem o valor do boleto. Este valor deve ser
o mesmo informado no campo “valor
documento”.

Dicas de Segurança
•

Para garantir sua segurança, sempre confira as informações que estão no seu boleto, tanto na tela do
computador quanto no documento impresso.

•

Um vírus instalado no computador pode alterar os dados digitáveis do boleto bancário. Esse vírus é
usado por criminosos para adulterar a conta recebedora e o valor original do boleto. É essencial que o
antivírus do seu computador esteja sempre atualizado. Caso precise imprimir uma via de boleto pela
internet, evite imprimir em computadores que você não conhece.

•

Se ao receber ou imprimir o boleto você identificar erros ortográficos, manchas ou borrões na impressão,
formatação fora do padrão ou qualquer outra característica que pareça estranha, desconfie.

•

Se receber ligações ou mensagens de e-mail informando sobre a necessidade de substituição de boletos
de cobrança já recebidos, desconfie.

•

Se a leitura do código de barras falhar na tentativa de pagamento do boleto pelo caixa eletrônico ou
aplicativo do banco, redobre a atenção. O erro pode ser decorrente de falha no equipamento, mas
também pode ser fraude. Se houver alguma lacuna com espaço fora do padrão ou faltando colunas,
desconfie. Boletos fraudados não podem ser lidos pelo sistema do banco ou aplicativos de celular
porque algumas barras costumam ser apagadas para forçar o consumidor a digitar o código numérico
falso.

•

Durante o pagamento preste atenção se o beneficiário do pagamento é a Sinosserra Financeira, caso
contrário, cancele o pagamento imediatamente.
Havendo dúvidas, não efetue o pagamento e entre em contato com a Sinosserra Financeira para receber
orientações.

O que Fazer se Cair no Golpe?
O consumidor vítima do golpe deve registrar boletim de ocorrência em uma delegacia munido do boleto
falso e do comprovante de pagamento. Posteriormente deve procurar o banco emissor do boleto e a
Sinosserra Financeira.

