
Ao prosseguir declaro minha ciência e concordância das condições (*), da Política de Privacidade 
e autorizo a consulta e fornecimento de meus dados ao SCR – Sistema de Informações de 
Crédito. 

(*) Estamos cientes da responsabilidade criminal prevista no artigo 19, da Lei nº 7.492, e 
declaramos que as informações são a expressão da verdade. 

Autorizamos as Instituições Financeiras credenciadas, bem como a OITO a consultar o 
Sistema de Informações de Crédito - SCR, organizado pelo Banco Central do Brasil, sobre 
informações a nosso respeito, consolidadas neste sistema. 

Estamos cientes, ainda, de que as Instituições Financeiras credenciadas, bem como a OITO 
devem fornecer ao Banco Central do Brasil, para integrar o mesmo sistema, informações 
a nosso respeito sobre o montante das dívidas a vencer, vencidas e registradas como 
prejuízo, bem como o valor das coobrigações assumidas e das garantias por nós prestadas.  

Estamos cientes que o SCR foi criado pelo Conselho Monetário Nacional e é administrado 
pelo Banco Central do Brasil, ou dos sistemas que venham a complementá-lo ou a 
substituí-lo, sendo que: 

1) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao BACEN para fins de supervisão do 
risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio 
de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e 
de negócios; 

2) poderemos ter acesso aos dados constantes em nosso nome no SCR por meio do 
Registrato – Extrato de Registro de Informações no Banco Central, Centrais de 
Atendimento ao Público do BACEN, pessoalmente, ou por correspondência, conforme 
orientações disponíveis no sítio virtual do BACEN ( www.bcb.gov.br); 

3) as informações remetidas para fins de registro no SCR são de exclusiva responsabilidade 
da instituição financeira, inclusive no que tange às inclusões, correções, exclusões, registro 
de medidas judiciais e manifestações de discordância quanto às tais informações 
constantes no sistema, sendo certo que somente a instituição financeira responsável pela 
inclusão poderá alterá-la ou excluí-la; 

4) a consulta sobre qualquer informação ao SCR depende de minha prévia autorização. 
Para mais informações sobre o SCR podem ser obtidas em consulta ao ambiente virtual do 
BACEN ( www.bcb.gov.br). 


