COMO IDENTIFICAR
FRAUDES EM BOLETOS?
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!

1 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 Unimed-Rio possui
convênio, de acordo com informações do Banco Central.
BANCO

CÓDIGO

BANCO DO BRASIL S.A.

001

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104

ITAÚ UNIBANCO S.A.

341

BANCO SOFISA S.A.

637

BANCO DAYCOVAL S.A.

707

BANCO SANTANDER (BRASIL)

033

Obs.: O Banco Sofisa corresponde ao Banco Santander. Por isso,
embora o Banco cedente seja o Sofisa, o código de barras iniciará
com 033. Já o Banco Daycoval, corresponde ao Banco Itaú. Por isso,
embora o Banco cedente seja o Daycoval, o código de barras iniciará
com 341.
Fique atento! Se o código não for o mesmo do banco informado no
boleto, pode ser uma fraude.

2 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.
Ex.: Acesse os boletos da Unimed-Rio sempre em nosso site:
www.unimedrio.com.br.
Caso receba um boleto por e-mail, certifique-se de que o domínio do
e-mail é da Unimed-Rio. Os nossos contatos oficiais terminam com:
@unimedrio.com.br, @unimedrioresponde.com.br e
@unimedriocomunica.com.br.

3 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 empresa que
você deve fazer o pagamento com uma pesquisa rápida no site
da Receita Federal, neste link.
Acesse o link e digite o CNPJ existente no boleto para checar se
corresponde à empresa.
Lembre-se de marcar a opção “Não sou um robô”.

4 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 sinal de alerta é constar um preço diferente em uma cobrança
que costuma ter valor fixo, sem justificativa.

5 Verifique os dados do favorecido
Preste atenção ao nome do emissor descrito no boleto bancário. A
empresa pode usar seu nome fantasia ou Razão Social. Em nosso
caso, utilizamos a Razão Social: Unimed-Rio Cooperativa de
Trabalho Médico do Rio de Janeiro.
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 no site da empresa.

6 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 Unimed-Rio. 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!

Uma forma de garantir que seu pagamento esteja sempre correto e
seguro, é o débito automático. Na Unimed-Rio, oferecemos essa
comodidade aos clientes Pessoa Física. Faça sua adesão em
www.unimedrio.com.br.

