FORMULÁRIO DE CONTESTAÇÃO
Leia atentamente esse formulário antes de preenchê-lo.
USO INTERNO
LOJA SOLICITANTE: Sigla: _______________ Número: _______________ Nome: ____________________________________________________________________________
LOJA DE CADASTRO: Sigla: _______________ Número: _______________ Nome: __________________________________________________________________________
Associado Responsável pelo Preenchimento: __________________________________________________________________________________________________________

Número ibiCard:

CPF do Titular:

Número ibiCred/Contrato:

RG do Titular

Nome do titular do cartão:
Telefone residencial: ( )

Telefone celular: ( )

Endereço:
Bairro:
1.

Cidade:

Estado:

Motivo da Reclamação
( ) DIVERGÊNCIA NA TRANSAÇÃO (escolha uma das opções abaixo):
( ) Despesa Cancelada (Enviar comprovante de Cancelamento).
Data:___ / ___ / ___. Motivo: ___________________________________________. Valor: ________ Protocolo: ________________.
( ) Despesa paga por outro meio (débito, cheque, dinheiro, outro cartão, etc). (Enviar comprovante de pagamento)
Meio utilizado: ________________________________.
( ) Valor divergente. (Enviar comprovante com valor correto)
Valor correto: ___________.
( ) Mercadoria não foi recebida.
Produto: ____________________________________________. Data prevista para entrega: ___ / ___ / ___.
( ) Mercadoria recebida com defeito/ não confere com o descrito. (Enviar comprovante de devolução da mercadoria).
Produto: ____________________________________________. Data de devolução da mercadoria: ___ / ___ / ___.
( ) Serviços não prestados.
Descrição do serviço:__________________________________. Data prevista: ___ / ___ / ___.
( ) Saque: Dinheiro não foi dispensado ou dispensado parcialmente pelo caixa automático.
Valor: ___________.
( ) NÃO RECONHECIMENTO DE COMPRA – CARTÃO EM MÃOS
( ) PERDA/FURTO – Data: ___ / ___ / ___.
( ) ROUBO – Data: ___ / ___ / ___.

Sob Coação: ( ) Sim ( ) Não

Número do Boletim de Ocorrência: _____________________.

( ) NÃO RECEBEU O CARTÃO/ EXTRAVIO
( ) NÃO RECONHECIMENTO DE CADASTRO
( ) NÃO RECONHECIMENTO DE SAQUE
2.

Descrição do ocorrido pelo cliente:

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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3.

Relacione, abaixo, somente as compras/saques reclamados. No caso de haver outras compras a serem contestadas, favor entrar em contato novamente
com nosso atendimento.

Data

4.

Estabelecimento

Valor

Estou ciente dos procedimentos e prazos.
Este formulário deverá ser assinado pelo(a) portador(a) do cartão no qual a(s) despesa(s) contestada(s) foi(ram) realizada (s). Portanto, se a(s)
transação(ões) foi(ram) processada(s) no cartão adicional, o(a) portador(a) do cartão adicional deverá assinar o formulário, bem como o titular da conta.
Titular: _________________________________________________________________________________________________________________________
Adicional: _______________________________________________________________________________________________________________________
Adicional: _______________________________________________________________________________________________________________________
Data: ____________________, ____ de _______________ de 20____

As transações mencionadas nesta carta serão temporariamente suspensas, mas NÃO irão compor o saldo total da sua fatura. Após análise e, apurado que os valores
mencionados são realmente de responsabilidade do TITULAR, serão acrescidos os ENCARGOS DE FINANCIAMENTO, multa e juros moratórios, sendo cobrados na primeira
FATURA a vencer. Caso a reclamação do TITULAR seja procedente, a ibi será integralmente responsável por tomar as providências necessárias ao estorno definitivo das
transações acima mencionadas.
Enfatizamos a necessidade de recebermos este documento para efetuarmos a análise da(s) despesa(s), qualquer ajuste definitivo em sua conta só poderá ser feito com este
documento e, depois de verificada que a responsabilidade pela(s) despesa(s) não pertença(m) ao titular ou adicional do cartão. Portanto, o não recebimento do formulário num
prazo, máximo, de 5 dias corridos, contados desta data, implicará na possibilidade de reinclusão da(s) despesa(s) contestada(s), com os devidos encargos, conforme descrito
no formulário acima estipulados.
Envie este formulário preenchido e assinado ao Banco CBSS S/A pelo e-mail formulário@ibilojas.com.br (Enviar o número do cartão e/ ou CPF no corpo do e-mail,
anexando o formulário digitalizado devidamente preenchido e assinado), pelo fax (11) 2126 8230 ou entregar em qualquer loja ibi Promotora de Vendas.
Central de Atendimento
ibiCard: 4004 0127 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 701 0127 (demais localidades)
ibiCred: 4004 1022 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 701 1022 (demais localidades)
SAC: 0800 721 1506 (informações, reclamações, sugestões e elogios).
Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 721 1508
Ouvidoria: 0800 722 2073
www.ibi.com.br
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