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Como identiﬁcar
fraudes em boletos
de cobrança
Fazer pagamentos online é a uma das maneiras
mais práticas e cômodas de manter as contas
em dia. Mas devemos sempre ﬁcar atentos
à nossa segurança na hora de aproveitar essa
facilidade.
Pensando nisso, separamos 6 dicas para te ajudar
a identiﬁcar fraudes em boletos e poder fazer
pagamentos pela internet sem medo. Conﬁra!
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01.
Veriﬁque o código
de barras
Em um boleto verdadeiro, os números do
código de barras aparecem na região superior
e inferior exatamente iguais.
Os três primeiros números da sequência
correspondem ao código do banco em que seu
boleto foi emitido. Esse é o primeiro indicador.
Listamos os códigos de cada banco que a BCF
possui convênio, de acordo com informações do
Banco Central.
CÓDIGO

BANCO
ITAÚ UNIBANCO S.A.

341

BANCO SANTANDER (BRASIL)

033

BANCO BRADESCO S.A.

237

!

Fique atento!
Se o código não for o mesmo do
banco informado no boleto, pode
ser uma fraude.

bcfadm.com.br

02.
Conﬁra a fonte de
emissão do boleto
Sempre se certiﬁque de que a origem do boleto
é conﬁável. Muitos golpistas enviam boletos
falsos por e-mail, SMS ou WhatsApp.
COMO SE PRECAVER?

Emita seu boleto no site oﬁcial da empresa.
Exemplo:
Acesse os boletos da BCF sempre
em nosso site: www.bcfadm.com.br

Caso receba um boleto por e-mail, certiﬁque-se
de que o domínio do e-mail é o oﬁcial da BCF:
nao-responda@envio.bcfadm.com.br

Ligue:
21 2509 9002
21 99208 8188
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03.
Atenção aos dados
do boleto
Veriﬁque sempre se constam informações
como a data de vencimento da fatura, CNPJ
e nome do favorecido.
Você pode conferir se o CNPJ informado é
o mesmo da BCF Administradora de Bens ou do
seu condomínio. Antes de fazer o pagamento faça
uma pesquisa rápida no site da Receita Federal.
Acesse o link e digite o CNPJ existente no boleto
para checar se corresponde à empresa.
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Importante:
Lembre-se de marcar a opção
“Não sou um robô”.
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04.
Observe o valor
da cobrança
O valor do boleto aparece em dois lugares:
no ﬁnal do código de barras e no espaço
“valor do documento”. Caso os valores não
sejam iguais, desconﬁe.
Outro alerta é constar um preço diferente em uma
cobrança que costuma ter valor ﬁxo, sem razão.

05.
Veriﬁque os dados
do favorecido
Atenção ao nome do emissor descrito no boleto
bancário. Em nosso caso, utilizamos a Razão
Social: BCF Administradora de Bens Ltda ou
o nome do seu condomínio.
Se o nome que aparecer no boleto for
desconhecido por você, pesquise no site da
empresa ou faça uma busca na internet para
se certiﬁcar. Caso não identiﬁque o emissor,
não efetue o pagamento e emita uma nova fatura.
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06.
Conﬁrme o favorecido
na tela de pagamento
Veriﬁque o nome do favorecido na tela de
pagamento. Boletos corretos devem constar
o nome e o CNPJ da BCF. Em faturas falsas,
esse campo pode ser alterado no momento
do pagamento.

Dica Extra!
É comum aparecerem erros de português em
boletos falsos. Fique atento!
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Uma forma de garantir que
seu pagamento esteja sempre
correto e seguro, é o DDA
(DDA - Débito Direto Autorizado,
disponível na plataforma
onde possuir conta bancária).
Na BCF Administradora
de Bens, oferecemos essa
comodidade aos clientes.

