
ALERTA INSTALTEC
 FRAUDE EM BOLETOS

-Vírus  altera nos  boletos  a conta de envio direto na digitação do código de 
barras :

O   cliente  vai  pagar  o  boleto  no  seu  computador  no  Banco  Online,   DIGITA 
CORRETAMENTE o numeral do código de barras, o seu computador está infectado por um 
vírus  que  ALTERA SOMENTE O  NÚMERO  DA AGÊNCIA E  CONTA  para  onde  vai 
direcionar o pagamento e que NÃO é a do cedente /credor que enviou o boleto.
   Neste caso sempre que digitar o código de barras , antes de confirmar a transação,  
confira novamente os números que  aparecerão  na tela , tenha certeza que são os mesmos que 
você digitou,   caso contrário cancele  a transação.

Após  CONFIRMAR A TRANSAÇÃO  não será possível reaver o valor pago . Saíra da 
sua conta e não quitará a conta em questão, você ainda será devedor perante o fornecedor.

- Boletos fraudados enviados por e-mail ou correio:
Fraude recente e  mais difícil de detectar. 
O  cliente  recebe pelo  correio  a ou e-mail  a  cobrança com boleto  EXATAMENTE 

IGUAL ao da empresa em que efetuou a  compra,confirme sempre com seu fornecedor a 
autenticidade do boleto.  
          Todos os dados conferem: valores e data de vencimento ,  nome da empresa credora e,  
em alguns casos  ,  concede um desconto especial  para pagamento antecipado.  Geralmente 
neste caso enviam no dia do vencimento e de um e-mail com nome que não identifica em nada 
a empresa fornecedora.

 A fraude  está  justamente  no CÓDIGO DE BARRAS já  alterado  que  direciona o 
pagamento para outra agência bancária que não a do credor cedente, INDEPENDENTE DA 
FORMA DE PAGAMENTO , banco online, caixas eletrônicos, lotéricas, agências bancárias. 
Saíra da sua conta e não quitará a conta em questão, você ainda será devedor perante o 
fornecedor.  

A  INSTALTEC só emite boletos  da CX.  ECON. FEDERAL VALE DOS SINOS -  AG.4152, 
Identificada  no código de barras conforme a baixo com os dados iniciais de direcionamento 
do pagamento:
10490.02551 41528.700002 XXXXX.XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX

Enviado pelo e-mail com identificação: Instaltec Comercial 
E-mail -atendimentoinstaltec@hotmail.com
Em caso de dúvidas contate INSTALTEC COML. LTDA. pelo fone  (51) 3593-91-71.  


