noticias
notícias
novembro/
dezembro 2011

ESPECIAL
CLIENTES

A sua
agência...
... tem porta
de segurança
com detector
de metal?
(

) Sim

(

) Não

Veja a resposta do teste no verso.

... tem câmeras de vigilância no autoatendimento, caixas e área externa?
( ) Sim
( ) Não
... tem mais de um vigilante trabalhando?
( ) Sim
( ) Não
Os vigilantes estão devidamente
equipados? (Estão com colete? Têm
rádios de comunicação? Portam armas?)
( ) Sim
( ) Não
Você se sente seguro quando tem
que sacar dinheiro ou pagar uma conta?
( ) Sim
( ) Não

A SUA
VIDA ESTÁ
EM RISCO!

S

e você marcou NÃO na maioria das respostas, saiba que não é o único.
Em todo o país, a falta de segurança
nos bancos é assunto que preocupa a sociedade. E não é para menos: só este ano, de janeiro
a novembro, 41 pessoas foram assassinadas

durante ações de bandidos em unidades bancárias. As principais vítimas são justamente
clientes e usuários: 26 estavam na agência ou
haviam acabado de sair dela.
Enquanto isso, os bancos continuam arrecadando bilhões com as tarifas que cobram de
você. É tarifa de manutenção de conta, tarifa se
você exceder o número de saque ao qual tem
direito, tarifa que você nem sabe direito para
quê. Brincando, os bancos embolsaram R$ 24
BILHÕES, só no primeiro semestre de 2011.
Só que na hora de cuidar da sua segurança, a ordem é economizar e gastar o mínimo
possível. Preferem pagar multas milionárias
impostas pela Polícia Federal por descumprirem normas básicas de segurança a prevenir
seus clientes, usuários e funcionários de serem expostos a riscos e até mesmo paguem
com a própria vida.

VOCÊ PODE MUDAR ESSE JOGO!
Você, como cliente, pode
e deve exigir providências
do seu banco.

Veja o telefone do Serviço de Atendimento ao Cliente
(SAC) do seu banco e ligue hoje mesmo para reclamar da
falta de segurança na sua agência. A ligação é gratuita.

Instituição

Ouvidor

Tel. reclamação

Banco do Brasil
Bradesco
Caixa Econômica Federal
Citibank
HSBC
Itaú Unibanco
Mercantil do Brasil
Panamericano
Safra
Santander
Votorantim

Sérgio Camilo de Castro Silva
Júlio Alves Marques
Naira Tatsu
Salete Doniani
Luiz Roberto Farah
Cristiana de Andrade Pinciroli
Rogério Reis Faria
Giovani Thomaz Garcia
Arthur Queiroz de Souza Mendes
Marcos Adriano Ferreira Zoni
Cristina Sonagere Neves

0800 7295678
0800 7279933
0800 7257474
0800 9702484
0800 7013904
0800 5700011
0800 7070384
0800 7758686
0800 7701236
0800 2868787
0800 7070083

Você também pode ligar para o Banco Central e denunciar a situação de insegurança.
A ligação é gratuita, de qualquer parte do país, para o número 0800-979-2345.
Também está disponível o número 0800-642-2345, de atendimento exclusivo ao surdo
e deficiente auditivo e da fala. O horário de atendimento é das 8h às 20h nos dias úteis.
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