
Parabéns Bem Vindo ao SFICBANK
Vamos ver como usar sua conta passo a passo?

Você recebeu  por e-mail o contrato de abertura
da sua conta, agora já é cliente internacional
SFICBANK.

Acesse sua conta www.sficbank.com
Click em Acessar Conta, digite seu CPF 
e senha e pronto já esta na sua conta.

SFICBANK
Whatzapp Comercial

+55 011 98262-3549

Agora com as novas tecnologias globais.
O cliente do SFICBANK pode operar sua
conta Digital Internacional do SFICBANK
pelo seu WhatsApp.
Basta dizer ou escrever SEMPRO e solicite o que 
deseja pode efetuar a maioria das operações que 
você está acostumado, pagar contas, ver saldos, 
ver extratos, fazer depósitos, transferências entre 
contas do SFICBANK e qualquer outra instituição 
financeira no mundo.
Você pode usar mesmo fora do pais de origem da 
conta, com total segurança e agilidade isso é 
liberdade de verdade a qualquer momento o 
SFICBANK esta com você.

Para facilitar sua vida você solicita por 
Whatzapp a qualquer hora o boleto para
depósito em sua conta digital SFICBANK.

Acesse pelo o Whatzapp do SFICBANK escreva ou fale:
SEMPRO Boleto... você fala ou digita o valor e pronto
Boleto chega ate você.

Pode fazer deposito identificado para Caixa Econômica 
Federal Agencia 4050 C\C 1822-6 SFICBANK S.A
Colocando o numero da sua conta digital como
Identificador.

Duvidas ? 
O chat do SFICBANK

responde !

Pague suas 
compras online
pelo Whatzapp

Não esqueça de fazer 
o primeiro depósito 
para ativação da sua 
Conta do SFICBANK

http://www.sficbank.com/


Como é a movimentação da minha Conta Digital Internacional ? 

Consultas de saldos e extratos: 
Pode solicitar pelo portal ou pelo 
WhatsApp. 

www.sficbank.com 011 98262-3549

Movimentação Financeira:
Saques e Transferências

Você receberá um cartão provisório
para movimentar sua conta com diferencial,
Você limita quanto pode gastar no mês, não 
mexendo no saldo pois com a conta digital
Internacional SFICBANK você tem maior ganho
se deixar seu dinheiro na conta.

Cliente SFICBANK pode movimentar
Sua conta também pelo WhatsApp
Em qualquer lugar no mundo.

Você também pode utilizar 
os caixas da rede 24hs no
Brasil e também fora.

Vou ter limites na minha conta digital 
Internacional do SFICBANK ?

O cliente do SFICBANK tem muito mais limites de 
crédito que qualquer 
outra instituição financeira.
Todos os clientes iniciam com os limites 
bloqueados, após o período de avaliação descrito 
no contrato de condições gerais do SFICBANK é 
liberado.

Pode efetuar transações
nos caixas eletrônico pelo
Mundo.

Esqueça de andar com dinheiro ou
usar cartões para pagar seus gastos,
faça como bilhões de pessoas no

mundo use Qr Code do SFICBANk,
Segurança e agilidade na palma da mão.


