
PROCON SÃO CARLOS E FEBRABAN ORIENTAM SOBRE O PIX

  

  Desde o último dia 16 de novembro, o Banco Central iniciou as operações com o novo
sistema PIX, que além de servir como sistema de pagamentos instantâneos, apresenta outras
funcionalidades que prometem melhorar a vida dos consumidores.

   

  Segurança e praticidade são pontos de destaque para quem quer entender o novo PIX. Isso
porque, com o PIX, as pessoas poderão fazer transferências e pagamentos que estarão
disponíveis em segundos, tudo de forma descomplicada e utilizando o celular.

   

  Ao invés de preencher os dados pessoais e bancários, quem deseja pagar ou transferir
valores precisará informar apenas a chave PIX para realizar a transação.

   

  A chave PIX é a forma de identificação do usuário dentro do novo sistema. O usuário poderá
vincular seu número de celular, seu email, seu CPF ou CNPJ (no caso de empresas). O
consumidor poderá deixar também que o sistema gere aleatoriamente um código alfanumérico
para ser sua identificação ou para que forme um QR Code.
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  O PROCON de São Carlos percebeu ainda haver muitas dúvidas sobre o novo sistema e, em
ação articulada com a Associação Brasileira de Procons (PROCONSBRASIL), buscou a
Federação Brasileira dos Bancos (FEEBRABAN), para que fosse lançada orientação conjunta
para  consumidores, lojistas e demais usuários do novo sistema, demonstrando haver
segurança e vantagens no uso do novo PIX para todas as pessoas.

   

  

  O lançamento se faz com a participação direta do PROCON SÃO CARLOS, que na visão da
sua Diretora Dra. Juliana Cortes , entende que a nova modalidade de transferências
instantâneas é uma praticidade para o Consumidor, e que  deve ser utilizada para facilitar e
inclusive para reduzir custos, uma vez que não existe cobrança para consumidor pessoa física.
“ O sistema é muito moderno e vejo com bons olhos, porém o consumidor precisa ficar atento e
estar muito bem informado sobre o uso adequado dessa nova ferramenta para que isso não
venha trazer transtornos para sua vida. Esse é o principal objetivo da Cartilha, informar o
consumidor para que faça o uso consciente e não tenha prejuízos, principalmente com fraudes
e golpes” explica Juliana Cortes. 
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  PIX - Orientação Conjunta Febraban e ProconsBrasil

   

  (19/11/2020)
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