SCPC Cheque PF / PJ
Descrição
O SCPC | Cheque é uma solução idealizada pela Boa Vista Serviços para auxiliar a
concessão de crédito às pessoas físicas e jurídicas por meio de cheques.

Características
Com o uso desta ferramenta é possível evitar o recebimento de cheques fraudulentos e de
pessoas com histórico de sustação ou devolução de cheques, tornando assim a operação
muito mais segura e confiável para a empresa.

Informações que você recebe no relatório
Cadastro do CPF ou CNPJ consultados, Alerta de cheque roubado, furtado ou extraviado
- Devolução de cheques por clientes Boa Vista, Devolução de cheques CCF, Sustação
contumaz (motivo 21), Consultas anteriores de cheque (válido para a mesma rede de
lojas), Endereço da agência bancária, com até 2 telefones, Histórico do cheque, Histórico
da conta corrente, Endereço de instalação do telefone informado na consulta.
Abrangência
- Nacional
Meios de Acesso
- Acesso via web, POS, Telefone, Fax, Terminal, URA, CPU X CPU e Troca de Arquivos.

O que é CCF?

- O CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos) é um banco de dados onde
são registrados todos os emitentes de cheques devolvidos no Brasil. Nele estão reunidas
as informações fornecidas pelas instituições bancárias de todo o País. O cheque devolvido
por falta de fundos na segunda apresentação obriga o banco a incluir seu emitente no CCF
do Banco Central. Se a conta for conjunta, a Legislação determina que também sejam
incluídos no CCF os nomes e CPFs de todos os demais titulares da conta. É proibida a
entrega de novos talões ao correntista cujo nome conste no CCF. A informação de cheque
sem fundo permanecerá no CCF pelo período de cinco anos. Este período é contado a
partir da data de inclusão no cadastro e após este período o registro é excluído
automaticamente.

