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                   SFICBANK S.A. 

 

Condições Gerais Conta Internacional Digital SFICBANK 

 

Este documento apresenta informações essenciais sobre a CONTA INTERNACIONAL DIGITAL SFICBANK. Outras informações importantes para sua decisão de 

abrir uma conta conosco não estão transcritos ou sumarizados neste documento. Caso você tenha interesse em abrir uma conta internacional digital no 

SFICBANK, deverá ler e aceitar a integra as Condições Gerais da Conta Internacional Digital SFICBANK que segue: 

1. Regras básicas: (a). A conta internacional digital SFICBANK (“conta”) permite a movimentação local e internacional, com um único número de conta digital 

SFICBANK. (b). Você pode movimentar sua conta pelo portal e pelos canais de conveniência, tais como caixas eletrônicos, internet, celular ou tablet ou 

estabelecimentos conveniados. Sua conta acolherá depósitos, saques e débitos, bem como créditos ou débitos provenientes de transferências. (c). A 

movimentação da conta pode ser mediante cartões, senhas de acesso e identificação pessoal, você pode abrir uma conta conjunta com outra pessoa, decidindo 

no momento da abertura se a movimentação da conta dependerá da autorização de ambos os titulares ou apenas um deles. O SFICBANK pode debitar valores 

de sua conta nas situações autorizadas por você, inclusive para pagamento de operações de crédito. (d). A utilização de serviços sujeita a cobrança de tarifas, 

que podem ser consultadas na Tabela Geral de Tarifas disponível no portal da SFICBANK. São assegurados a você os serviços essenciais gratuitos, que são 

serviços básicos de movimentação e consulta de conta. (e). A utilização de serviços que exceder os essenciais será cobrada de forma individualizada, descontos 

especiais nas tarifas ou até isenção pode ocorrer com a demanda de uso da CDI, a implantação da Conta Internacional Digital SFICBANK possui taxa única de R$ 

47,80 referente a custo de implantação da mesma e de taxa de envio dos correios que dependerá do endereço a ser enviado obedecendo tabela de envio, as 

taxas serão debitadas em conta.  

1.1 Ativação de Conta CDI: A ativação de sua Conta Digital Internacional do SFICBANK se dá na efetivação do primeiro depósito em sua conta por boleto com o 

valor mínimo inicial de R$ 50,00 (Cinquenta reais) após compensação o valor fica disponível em sua conta para uso. 

1.2 Depósitos em Conta CDI: Deve ser feito por boleto identificado com o nome do cliente e número de sua conta CDI após a compensação será creditado 

automaticamente em sua conta corrente CDI, ou por deposito bancário identificado Caixa Econômica Federal Ag 4050 C\C 1822-6 SFICBANK S.A CNPJ 

31749036\0001-04. OBS: Depósitos por boletos inferiores a R$ 10 reais serão descontados custos de compensação vide tabela de custos. 

2. Limites de Credito:  O SFICBANK tem uma política de liberação de credito que avalia um conjunto de fatores além de cadastro interno, a evolução do cliente 

junto ao SFICBANK; Movimentação de conta, operações Inter sistemas e adimplência. As liberações de limites se dão por solicitação do cliente e de liberação do 

sistema de avalição do SFICBANK, assim concluído o período de avaliação e a assinatura do contrato de adesão de limites SFICBANK. 

3. Riscos, Medidas de Segurança e controle: O SFICBANK dispõe de tecnologias de segurança para ajudar a proteger sua conta, incluindo cartões com chip, que 

não permite clonagem por serem criptografados, sistemas de autenticações por voz e outras formas de segurança. No entanto, muitos dos riscos associados a 

manutenção da conta podem ser mitigados com a cooperação do cliente. a) Em caso de perda ou roubo de cartão ou senha, comunique imediatamente o 

SFICBANK por meio de nossos canais de atendimento. b) Guarde sua senha em local seguro, nunca revele a terceiros e utilize equipamentos com sistemas de 

segurança atualizados em operações realizadas em canais eletrônicos. c) Quando necessário, solicite ao SFICBANK o imediato registro de oposição contraordem 

a pagamento e cancelamento observando a lei. Além disso, uma gestão consciente de seus recursos pode reduzir riscos de possíveis descontroles na 

movimentação de sua conta. 

4. Estorno: Você autoriza o SFICBANK, por tempo indeterminado, a realizar estornos necessários a correção de lançamentos incorretos efetivados em sua Conta 

Internacional Digital SFICBANK ou outras de qualquer natureza, decorrentes de erros ou falhas operacionais. Independentemente da iniciativa do SFICBANK, 

sempre que você identificar a existência de qualquer valor indevidamente debitado ou creditado em contas de sua titularidade, deverá informar imediatamente 

o SFICBANK e adotar as providências de regularização. 

5. Informações Cadastrais: Você deverá manter seu cadastro atualizado, informando ao SFICBANK, sempre que solicitado ou sempre que houver alteração, 

dados pessoais, renda, patrimônio, endereço residencial ou comercial e eletrônicos. Você autoriza o SFICBANK, e as empresas do Conglomerado do SFIC 

FINANCIAL GROUP a consultar e a oferecer ao SCR (Sistema de Informações de Crédito), do Banco Central (BACEN), ou similares no país de origem do cliente, 

informações sobre suas dívidas a vencer, em atrasado e baixadas com prejuízo, bem como o valor das suas coobrigações e garantias prestadas. O SFICBANK 

poderá bloquear total ou parcialmente a movimentação de sua conta caso identifique a existência de dados inconsistentes ou desatualizados. 

6. Contração e rescisão: Para abrir sua conta, deverá preencher o cadastro no portal, ler atentamente as condições Gerais de abertura ao enviar sua proposta 

você aceita e concorda com todas as condições da abertura da conta, sujeito à aprovação da abertura pelo nosso departamento de análise. A conta poderá ser 

encerrada, a qualquer momento obedecendo o prazo máximo de 60 (sessenta) dias de antecedência, por e-mail por você ou pelo SFICBANK. Além disso, deverá 

manter na sua conta saldo suficiente para pagamento dos compromissos assumidos. O SFICBANK enviará a você por meio eletrônico, aviso com data do efetivo 

encerramento da conta.  

Consultas, informações e transações, acesse sficbank.com ou WhatsApp  +55 011 98262-3549 (Capitais e regiões no globo) ou SAC no portal do SFICBANK, se 

não ficar satisfeito com a solução apresentada, envie e-mail para atendimento@sficbank.com que nosso consultor entrará em contato e resolverá qualquer 

dúvida ou problema. Todas as informações e direitos de patentes dos sistemas empregados é de responsabilidade do SFICBANK Soluções de Pagamentos S.A. 

CNPJ: 31749036\0001-04, São Paulo, Brasil, central tecnológica SFIC Financial Group 285 Fulton St, New York, NY 10007, EUA.  

mailto:atendimento@sficbank.com

