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Sistema de Informações de Crédito (SCR)
do Banco Central do Brasil
O QUE É SCR?

COMO FUNCIONA?

PARA QUE SERVE?

É um instrumento de registro e consulta de informações
sobre operações de crédito, avais e fianças prestados e
limites de crédito concedidos por instituições financeiras a
pessoas físicas e jurídicas no país.
Mensalmente as Instituições Financeiras enviam ao Banco
Central do Brasil informações sobre o total das operações
dos clientes com responsabilidade igual ou superior a
R$ 200,00 (duzentos reais).
É o principal meio de acompanhamento das carteiras de
crédito das Instituições Financeiras utilizado pelo
BACEN - Banco Central do Brasil. Ou seja, desempenha
papel importante na garantia da estabilidade do Sistema
Financeiro Nacional e na prevenção de crises.

IFs - Instituições Financeiras - mediante autorização prévia
do cliente;
QUEM PODE ACESSAR
Clientes - utilizando o Registrato – Extrato do Registro de
O SCR?
Informações no Banco Central;
Áreas especializadas do BACEN.
Público Geral:
Por meio do site do BACEN [http://www.bcb.gov.br/?REGISTRATO],
COMO ACESSAR O
mais esclarecimentos pelo telefone 145 do Banco Central do Brasil;
REGISTRATO?
Clientes Banrisul Pessoa Física: Efetuar o registro no link acima
e validar a frase de segurança pelo Home Banking na opção
“Serviços”.
Obter autorização do cliente previamente às consultas de suas
informações no SCR;
Encaminhar, mensalmente, os dados sobre as operações de
créditos dos clientes;
Corrigir ou excluir as informações imprecisas, por solicitação
RESPONSABILIDADES do cliente, formalizada junto à instituição responsável pela
informação;
DAS IFs
Responder eventuais questionamentos judiciais que possam
ocorrer em virtude dos dados informados;
Decidir sobre a concessão de novas operações de crédito, independentemente do que conste no SCR a respeito das operações
de responsabilidade do cliente.

IMPORTANTE

Os extratos e as informações constantes no SCR são elaborados de acordo com critérios contábeis e metodologia específica
estabelecida pelo BACEN, podendo diferenciar-se daqueles apresentados por outros sistemas que tenham natureza e
finalidade distintas;
As informações encaminhadas pelas IFs, referentes ao montante das operações
de crédito de responsabilidade dos clientes, referem-se a base do saldo existente
no último dia do mês analisado, havendo, portanto, diferença de tempo entre o
envio, recebimento e processamento dos dados pelo BACEN e sua efetiva
disponibilização no SCR.
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