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REGULAMENTO DO ARRANJO DE PAGAMENTO HIPER/HIPERCARD

I.

GLOSSÁRIO

1.
Este Regulamento deverá ser entendido e interpretado de acordo com as seguintes
definições:
Arbitragem: O procedimento máximo para a resolução de disputas referentes a
pagamentos cursados no âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard, por meio do qual um Emissor
aciona o Instituidor para decisão, após o Credenciador ter devolvido a Transação como
uma Segunda Apresentação; ou o Credenciador aciona o Instituidor, após o Emissor ter
devolvido a Transação com um Chargeback de Arbitragem.
Arranjo Hiper/Hipercard: tem o significado a ele atribuído na Introdução deste
Regulamento.
ASV: Fornecedor Aprovado de Análises.
ATEC: Área de Tecnologia do Conglomerado Itaú Unibanco.
Banco Central: Banco Central do Brasil.
BIA: Relatório Business Impact Analysis, utilizado pelo Instituidor para auxiliar na análise
de impacto de uma determinada atividade
BIN (Bank Identification Number): Número de identificação do portfólio e do Emissor do
Cartão perante o Instituidor.
Cartão: Instrumento de pagamento utilizado para iniciar uma Transação, físico ou virtual,
emitido e concedido pelos Emissores para uso pessoal e intransferível do Portador, o qual
oferece acesso a uma conta de pagamento pós-paga (função de crédito), contendo o
número, as características de segurança, o nome do portador, o prazo de validade e a
identificação do Instituidor e do Emissor.
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Chargeback/Primeira Apresentação: Procedimento pelo qual um Emissor realiza a
contestação de determinada Transação, devolvendo a cobrança do valor total ou parcial de
uma Transação ao Credenciador.
Chargeback de Arbitragem: Procedimento pelo qual um Emissor, após a Segunda
Apresentação, devolve novamente a cobrança do valor total ou parcial de uma Transação
ao Credenciador.
Chip: Um dispositivo com circuitos eletrônicos inserido nos Cartões para fins de garantir a
segurança e a inviolabilidade da Transação.
CIP: é a Câmara Interbancária de Pagamentos.
Conglomerado Itaú Unibanco: Conjunto de sociedades sob o controle direto ou indireto
da Itaú Unibanco Holding S.A. A expressão “controle” (inclusive, seus significados
correlatos, “controlada por” ou “sob controle comum de”) significa a titularidade, direta ou
indireta, do poder de eleger a maioria dos administradores e de conduzir as atividades
sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia e suas políticas (seja por meio
da titularidade de valores mobiliários ou de participações acionárias ou outros direitos de
propriedade, por contrato ou acordo de voto ou por meio de qualquer outra forma, confirme
definido no art. 116 da LSA).
CMM: Monitoramento de Chargeback por Estabelecimento Comercial, conforme
denominação dada no âmbito do Programa de Controle de Excesso de Chargeback.
CMN: Conselho Monetário Nacional.
Conta de Pagamento Pós-Paga: Conta de registro detida em nome de usuário final de
serviços de pagamento utilizada para a execução de Transações.
Contrato de Participação: instrumento firmado entre o Instituidor e cada Participante, pelo
qual é regulada a adesão aos termos e condições deste Regulamento, bem como as
principais regras de relacionamento entre Instituidor e Participante.
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Credenciador: Instituição de pagamento ou instituição financeira autorizada a operar
serviços de pagamento, licenciada pelo Instituidor que, sem gerenciar conta de pagamento:
a) habilita recebedores para a aceitação de instrumento de pagamento emitido por
instituição de pagamento ou por instituição financeira Participante do Arranjo
Hiper/Hipercard; e (b) participa do processo de liquidação das Transações como credor
perante o Emissor, de acordo com as regras deste Regulamento.
CTR: Rateios de Transações de Chargeback, conforme denominação dada no âmbito do
Programa de Controle de Excesso de Chargeback.
CVM: Comissão de Valores Mobiliários.
DC/Data Center: É o ambiente do Instituidor onde ficam alocados todos os servidores e
sistemas necessários para o funcionamento do Arranjo Hiper/Hipercard.
DES Tripla: DES com comprimento mínimo da chave dupla.
Data de Processamento: Dia em que uma transação é enviada e incluída no movimento
do Instituidor e que servirá como base para contagem dos prazos de liquidação.
Data de Agendamento: Dia em que as transações deverão ser liquidadas.
Data-Valor: Prazo estabelecido para liquidação das Transações para uma Instituição
Domicílio.
ECM: Estabelecimento Comercial com excesso de Chargeback, conforme denominação
dada no âmbito do Programa de Controle de Excesso de Chargeback.
Emissor: Instituição de pagamento ou instituição financeira autorizada a operar serviços
de pagamento, licenciada pelo Instituidor, que gerencia a Conta de Pagamento Pós-Paga
de usuário final pagador, do tipo pós-paga, e autoriza Transação com base nessa Conta.
EMV: Padrão tecnológico utilizado nos Chips que garante a segurança e a inviolabilidade
da Transação realizada com Cartões em terminais de pagamento dos Credenciadores.
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Estabelecimento Comercial/EC/Estabelecimento: Usuário final recebedor fornecedor de
produtos e/ou prestador de serviços, devidamente credenciado perante Credenciador
integrante do Arranjo Hiper/Hipercard.
Subcredenciador: Participante do Arranjo Hiper/Hipercard que habilita usuário final
recebedor para a aceitação de instrumento de pagamento emitido por instituição de
pagamento ou por instituição financeira participante do Arranjo, mas que não participa do
processo de liquidação das transações de pagamento como credor perante o Emissor.
Hiper e Hipercard: Hiper e Hipercard são as duas marcas integrantes do Arranjo
Hiper/Hipercard, destinadas para emissão ao público em geral.
Informações Confidenciais: Informações do Instituidor que sejam identificadas como
informações confidenciais ou de propriedade do Instituidor.
INN: Número de identificação do Participante junto ao Instituidor.
Instituição Domicílio: Instituição financeira ou de pagamento, Participante do Arranjo
Hiper/Hipercard, detentora de conta de depósitos à vista ou de conta de pagamento de
escolha do usuário final recebedor para crédito ordinário de seus recebimentos autorizados
no âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard.
Instituidor do Arranjo ou Instituidor: O Itaú Unibanco Holding S.A, sucessor por
incorporação da parcela cindida do Banco Itaucard S.A., que, enquanto Instituidor do
Arranjo Hiper/Hipercard, é a pessoa jurídica responsável pelo arranjo de pagamento e,
quando for o caso, pelo uso das marcas associadas ao Arranjo Hiper/Hipercard.
Intercâmbio: A troca de dados da Transação entre Credenciador e Emissor.
Taxa de Intercâmbio (Interchange): Taxa aplicada no Intercâmbio de Transações entre
Emissores e Credenciadores. Varia de acordo com a forma de captura, tipo de Cartão e
tipo de Transação.
IUH: Designa o Itaú Unibanco Holding S.A.
KYC/Know Your Customer/Conheça seu Cliente: Conjunto de ações que devem ser
adotadas para assegurar a identidade e a atividade dos clientes, bem como a origem e a
constituição de seu patrimônio e recursos financeiros.
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KYS/Know Your Supplier/Conheça seu Fornecedor: Trata-se de um conjunto de regras,
procedimentos e controles que devem ser adotados para identificação e aceitação de
fornecedores e Prestadores de Serviços, prevenindo a contratação de empresas inidôneas
ou suspeitas de envolvimento em atividades ilícitas.
LSA: Lei n. º 6.404/76 – Lei das Sociedades por Ações.
Marca: Nos termos da lei brasileira e para fins do Arranjo Hiper/Hipercard, é todo sinal
distintivo visualmente perceptível relacionado ao Instituidor, tais como as marcas
Hiper/Hipercard.
MCC/Merchant Category Code: Código padronizado, de quatro dígitos, que classifica os
Estabelecimentos Comerciais de acordo com segmento ao qual pertencem, facilitando o
controle de riscos.
OSCIR IUH: Designa a área de Controles Internos e Compliance do Conglomerado Itaú
Unibanco.
PAN: Número da Conta de Pagamento Pós-Paga principal do Portador ou número do
cartão.
Participante: Uma empresa ou organização, instituição de pagamento ou instituição
financeira, que tenha sido aprovada e licenciada para participação no Arranjo
Hiper/Hipercard de acordo com as regras deste Regulamento.
PCI DSS: Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (Payment
Card Industry Data Security Standard).
PCI PA-DSS: Padrão de Segurança de Dados de Aplicativos de Pagamento do Setor de
Cartões de Pagamento (Payment Application Data Security Standard).
PCI SSC: Conselho de Padrões de Segurança do Setor de Cartões de Pagamento
(Payment Card Industry Security Standards Council).
PCI PTS: Programa de Segurança na Transmissão de Senhas do Setor de Cartões de
Pagamento (Payment Card Industry PIN Transaction Security).
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PFI: Investigador Forense.
Plano de DR: Designa o Plano de Disaster Recovery de infraestrutura tecnológica, que é
uma ação estratégica definida entre as unidades do Conglomerado Itaú Unibanco e a área
de tecnologia, visando a suportar os processos críticos, caso o DC principal esteja
inoperante, suportado por procedimentos e informações consolidadas e mantidas de forma
segura e pronta para uso, e permitindo que a instituição mantenha suas atividades em um
nível aceitável previamente definido.
PLD/CFT: Prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.
Portador: Usuários finais recebedores, pessoas físicas ou prepostos de pessoas jurídicas,
detentoras de Cartão e/ou usuárias de produtos concedidos pelos Emissores e autorizadas
a realizar Transações.
Prazo Máximo de Liquidação: É o prazo máximo para liquidação da uma Transação junto
a uma Instituição Domicílio sob as regras do Arranjo Hiper/Hipercard, considerado como (i)
32 (trinta e dois) dias corridos para Transações realizadas sob a modalidade “à vista” e
“parcelado lojista”, em relação a cada parcela mensal, contados a partir da data em que o
Estabelecimento Comercial enviar a Transação validada ao Credenciador; e (ii) 2 (dois) dias
corridos para Transações realizadas sob a modalidade “parcelado emissor”, contados a
partir da data em que o Estabelecimento Comercial enviar a Transação validada ao
Credenciador. Exceções ao prazo máximo de liquidação podem ser feitas exclusivamente
nos casos em que a obrigação será cumprida futuramente, mediante comunicação ao
Instituidor do Arranjo de Pagamento, sendo que a Subcredenciador deverá ter também
aprovação do Credenciador, pois o Credenciador será responsável pela liquidação,
garantindo o pagamento ao Estabelecimento Comercial ou Subestabelecimento Comercial,
inclusive com eventual prestação de garantia adicional.
Prestadores de Serviços: No âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard, o Instituidor classifica os
Prestadores de Serviços em 4 (quatro) categorias distintas: “Entidade de Armazenamento
de Dados” (EAD), “Facilitador de Cadastramento de Prestador de Serviços” (FCPS),
“Organizações Independentes de Vendas” (OIV) e “Processadores Terceirizados” (PST).
Prestador de Serviço de Rede: Participante que disponibiliza infraestrutura de rede para
a captura e direcionamento de Transações no âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard, o qual
mantém relação com o Instituidor e com Credenciadores Participantes.
PROCON: Programa de Proteção e Defesa do Consumidor.
QSA: Avaliador de Segurança Qualificado.
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Recebíveis de Arranjo de Pagamento: direitos creditórios relativos a obrigações de
pagamento de instituições credenciadoras ou subcredenciadores aos usuários finais
recebedores constituídas no âmbito de arranjo de pagamento pós-paga, inclusive os
direitos creditórios de existência futura de montante desconhecido.
Regulamento: Tem o significado a ele atribuído na Introdução deste documento.
Regras SLC: são os regulamentos, manuais, boletins e demais documentos operacionais
disponibilizados pela CIP
Segunda Apresentação: Uma transação originada por um Credenciador ou
Subcredenciador para total ou parcialmente, recuperar os fundos que foram objeto de
Chargeback ao Credenciador ou Subcredenciador por um Emissor, em uma Primeira
Apresentação.
SLC: É a solução da CIP para o Serviço de Liquidação de Cartões. Este é o sistema de
compensação e de liquidação definido pelo Instituidor para a compensação e liquidação de
Transações no âmbito deste Regulamento.
Sistemas: Qualquer equipamento e software do Instituidor, incluindo, qualquer processador
de interface do Instituidor.
Subestabelecimento Comercial: Estabelecimento Comercial cujas Transações são
liquidadas pelos Subcredenciadores junto aos quais são cadastrados.
Terminal POS/POS/Point of Sale: Terminais eletrônicos, com ou sem fio, fornecidos pelo
Credenciador ao Estabelecimento mediante o pagamento de aluguel, para a realização de
Transações, emissão de comprovantes e outras funções disponibilizadas pelo
Credenciador.
Transação: Toda e qualquer aquisição de bens e/ou serviços realizada em
Estabelecimentos e Subestabelecimentos, mediante a utilização de Cartões e efetivada sob
a forma manual ou eletrônica.
Transação Com Presença Física: Uma Transação em que o Cartão, o Portador e o
representante do Estabelecimento estão presentes no momento da transação.
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Transação Sem Presença Física: A Transação na qual o Cartão e o Portador não estão
presentes no momento da Transação. Pedido por correio, pedido por telefone e comércio
eletrônico são exemplos de Transações Sem Presença Física.

II.
2.

INTRODUÇÃO

Este regulamento (“Regulamento”) tem por objetivo descrever os principais termos

e condições aplicáveis ao arranjo de pagamento instituído pelo Itaú Unibanco Holding S. A.
sucessor por incorporação da parcela cindida do Banco Itaucard S.A. (“Arranjo
Hiper/Hipercard”), instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio De Souza
Aranha, 100 Torre Olavo Setúbal - Parque Jabaquara, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ sob o nº 60.872.504/0001-23 (“Instituidor”), na forma requerida pela Resolução nº
150 de 06/10/2021, conforme suas posteriores alterações (“Resolução 150”).
3.
O Regulamento estará à disposição do Banco Central e aos demais interessados a
participar do Arranjo Hiper/Hipercard, na forma da regulamentação em vigor.
4.
As alterações e revisões realizadas a este Regulamento serão informadas aos
participantes nas formas e condições aqui previstas, observadas as formalidades de
comunicação e aprovação estabelecidas pelo Banco Central.
5.
Para comunicações com o Arranjo Hiper/Hipercard de solicitações/dúvidas,
sugestões e reclamações deverá ser utilizado o correio atendimentohipercard@itauunibanco.com.br. Este correio tem o prazo máximo de atendimento de 15 (quinze) dias.
Para manifestações inferiores a esse prazo, os participantes devem informar justificativa
para urgência da solicitação.

Normas de Transição

6.
A fim de trazer maior transparência aos Participantes do Arranjo Hiper/Hipercard, o
Instituidor estabelece regras de transição para determinadas normas e/ou procedimentos
deste Regulamento, as quais serão exigíveis pelo Instituidor após prazos definidos pelo
mesmo.
7.
De acordo com o previsto no item acima, as disposições relacionadas aos prazos
de liquidação de Transações realizadas sob a modalidade “parcelado emissor”, as quais
importarão em prazos reduzidos para a liquidação de operações de tal natureza junto aos
Estabelecimentos Comerciais, passarão a viger a partir de 1º de outubro de 2017.

11

8.
Dessa forma, as disposições relacionadas aos prazos diferenciados aplicáveis às
Transações realizadas sob a modalidade “parcelado emissor”, previstos nos itens 121, 124,
126, 139, 142 e 144 deste Regulamento, deverão produzir efeitos em 1º de outubro de
2017. Até a referida data, os Participantes deverão considerar que os prazos aplicáveis a
Transações da modalidade “à vista” serão aplicáveis a todos os tipos de Transações
realizadas sob o Arranjo Hiper/Hipercard.
Propósito do Arranjo

9.
O Arranjo Hiper/Hipercard é caracterizado como um arranjo de compra, estando
vinculado à liquidação de obrigações.
Modalidade de Relacionamento

10.
A modalidade de relacionamento com usuário finais do Arranjo Hiper/Hipercard
enquadra-se na categoria de conta de pagamento pós-paga.
Abrangência Territorial

11.
O Arranjo Hiper/Hipercard é de abrangência territorial doméstica, sendo que os
instrumentos de pagamento por ele disciplinados só podem ser emitidos e utilizados no
Brasil.

III.DOS INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO E DA CONTA DE PAGAMENTO

Procedimentos de Utilização

12.
O Arranjo Hiper/Hipercard é acessado através da utilização do Cartão, o qual é o
único instrumento de pagamento disponibilizado sob as referidas regras.
13.
O procedimento de utilização do instrumento de pagamento, que é concedido pelo
Emissor ao Portador, se dá conforme figura abaixo:
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14.
O Portador poderá somente utilizar o Cartão ou seus dados como instrumento de
pagamento.
Dispositivos de acesso

15.
O Arranjo Hiper/Hipercard pode ser acessado por Computador, celular, Cartão ou
outros que venham a surgir de acordo com as regras e disponibilidade de cada Emissor.
Canais de Acesso

16. O instrumento de pagamento poderá ser utilizado para compras em sites de e-commerce,
POS, POO, SiTEF, TEF. Outros serviços podem ser feitos caixas eletrônicos habilitados.
Tecnologias de Acesso

17.
A Utilização do Cartão (ou de seus dados, em ambientes de Transações sem
Presença Física) pode ser dar através de tecnologias remota, por proximidade e física,
observadas as condições específicas oferecidas por cada Emissor.

13

Restrições de Uso
18. O instrumento de pagamento permite a realização de Transações Com Presença Física ou
Transações Sem Presença Física para compra de bens e serviços. Restrições de uso poderão
ser aplicadas de acordo com as regras desse Regulamento e à critério do Emissor.
18.1 Nos canais de e-commerce, POS, POO, SiTEF, TEF são vedadas operações de uso não
convencional com o uso do instrumento de pagamento na modalidade crédito para:
a) empréstimos;
b) financiamentos;
c) pagamentos de faturas de cartão de crédito; e
d) renegociação de dívidas.
Regras de utilização da conta de pagamento

19. Os critérios e condições para disponibilizações de limites e a definição dos procedimentos
de abertura e encerramento da Conta de Pagamento Pós-Paga serão definidos pelo Emissor
Participante do Arranjo Hiper/Hipercard, conforme normas emitidas pelo CMN e pelo Banco
Central, e estarão descritas no contrato entre Emissor e Portador
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IV.

DA UTILIZAÇÃO DA MARCA

Seção I - Regras Gerais

20.
As Marcas do Instituidor não poderão, direta ou indiretamente, ser utilizadas para
facilitar qualquer ação ilegal ou que, na opinião do Instituidor, prejudique ou possa
prejudicar o seu conceito ou a sua reputação. O Instituidor poderá solicitar imediatamente
o término da ação que não esteja em conformidade com essa regra.
21.
Além disso, será vedado a qualquer pessoa colocar ou permitir a colocação em
qualquer Cartão, terminal ou dispositivo de aceitação ou qualquer outro uso de qualquer
imagem, informação, aplicativo ou produto que possa de alguma maneira, direta ou
indiretamente, proporcionar um impacto que deprecie ou desvalorize a reputação ou a
utilização das Marcas, produtos, serviços, redes ou sistemas do Instituidor.
Autorizações para Uso

22.
O direito de utilizar as Marcas do Instituidor é concedido somente aos Participantes
(com exceção às ID), mediante autorização de uso pelo Instituidor.
23.
A concessão de um direito para utilizar qualquer das Marcas deve ser interpretada
de maneira restritiva, não incluindo nenhum outro tipo de utilização além da autorização
restrita e exclusiva para utilização das Marcas. O direito de uso não poderá ser autorizado,
sublicenciado ou transferido a terceiros, inclusive, sem restringir, pela venda, incorporação,
fusão de empresas, força de lei ou de outra forma, sem o consentimento expresso por
escrito do Instituidor.
24.
O Participante autorizado a utilizar as Marcas será responsável por todos os custos
e responsabilidades decorrentes ou relacionadas à utilização das Marcas.
25.
O Instituidor continuará a usar as Marcas livremente, podendo conceder, a seu
exclusivo critério e sem qualquer restrição, licenças e autorizações a terceiros, inclusive a
concorrentes diretos ou indiretos dos Participantes.
26.

Os direitos e responsabilidades relativos aos direitos de uso das Marcas previstos

neste Regulamento também estarão descritos nos contratos entre Participante e Instituidor
e, conforme aplicável, nos acordos de Interoperabilidade com arranjos instituídos por outros
instituidores.
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26.
Todos os materiais de distribuição e divulgação que contenham marcas e/ou sinais
distintivos do Instituidor e suas Marcas deverão respeitar os guidelines de uso de Marcas e
as regras estabelecidas neste Regulamento.
27.
Todos os materiais serão criados ou produzidos pelos Participantes e/ou sob
coordenação destes, sendo que os custos serão arcados pela parte que lhes der origem.
28.
Os Participantes não poderão criar, utilizar, depositar ou registrar perante qualquer
órgão competente para tanto, qualquer marca, nome de domínio, nome empresarial ou
qualquer sinal distintivo, idêntico ou semelhante, no todo ou em parte, às marcas e aos
sinais distintivos ou a quaisquer outras marcas ou sinais distintivos de titularidade da outra
Parte, de suas Afiliadas, de quaisquer empresas controladas direta ou indiretamente pelo
Itaú Unibanco Holding S.A, ou ainda, de qualquer fundação ou entidade que tenha qualquer
destas empresas como mantenedora, sem autorização prévia e por escrito do Instituidor.
29.
Os Participantes se comprometem a não realizar qualquer ação, permitir ou deixar
de tomar qualquer ação, que pode ferir, prejudicar ou diluir o caráter distintivo de qualquer
das marcas do Arranjo Hiper/Hipercard.
Proteção e Registro das Marcas

31.
A proteção das Marcas é vital para o Instituidor e seus Participantes. A utilização
das Marcas não deverá, de forma alguma, degradar, desvalorizar nem prejudicar ou causar
danos às Marcas, ao Arranjo Hiper/Hipercard ou ao Instituidor.
32.
Os Clientes e os Participantes deverão reconhecer expressamente que o Instituidor
é o titular ou possui autorização para utilizar as Marcas e concordarão em não disputá-las,
contestá-las, direta ou indiretamente, inclusive por intermédio ou assistindo terceiros,
judicial ou extrajudicialmente. O uso de qualquer das Marcas será exclusivamente em
benefício do Instituidor.
33.

Nenhum Participante poderá criar, depositar, registrar, tentar registrar ou de outra

forma utilizar qualquer das Marcas ou termo que o Instituidor considere dela derivado, a ela
semelhante ou relacionado. As Marcas também não poderão ser utilizadas em associação
a qualquer cartão, instrumento de pagamento, dispositivo, aplicativo ou serviço de
pagamento que o Instituidor determinar como concorrente.
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34.
A regra acima aplica-se ao registro ou ao uso de qualquer marca ou termo que
incorpore, faça referências ou, de outra forma, possa ser confundido ou associado às
Marcas que tenha sido licenciada, sublicenciada ou, de outra forma, utilizada pelo
Participante e, também, aos seus respectivos sucessores e representantes.
Uso Indevido das Marcas

35.
Caberá ao Participante notificar imediatamente por escrito o Instituidor sempre que
tomar conhecimento de qualquer infração às regras acima, inclusive, sem restringir sobre
quaisquer reclamações administrativas, extrajudiciais ou judiciais, ou, ainda, infrações
praticadas por terceiros envolvendo qualquer das Marcas do Instituidor.

Seção II - Regras Específicas

Uso das Marcas

36.
As Marcas somente poderão ser utilizadas mediante autorização. Esta regra será
aplicada, inclusive, porém, sem se restringir ao:
(i)

Uso das Marcas com objetivos publicitários ou promocionais;

(ii)
Solicitação de pedidos para o estoque de cartões ou qualquer outro material
que ostente uma das Marcas;
(iii)

Exibição de uma das Marcas

(iv)

Emissão de Cartões;

(v)

Contratação de Estabelecimentos Comerciais; e

(vi)

Distribuição ou colocação de decalques.

37.
As Marcas somente poderão ser utilizadas pelos Participantes autorizados para
identificar e promover atividades, em conformidade com os padrões estabelecidos pelo
Instituidor, inclusive com relação às especificações técnicas das Marcas, tais como
dimensões, fontes, cores etc., bem como à instrução sobre sua forma de uso.
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Exigências de Utilização

38.
Cada Participante autorizado deverá exibir proeminentemente as Marcas em todo
material de marketing, promocional e de apoio com a finalidade de promover um programa
ou serviço oferecido pelo Instituidor. A inclusão das Marcas nominativas Hiper ou Hipercard
no cabeçalho ou no título, ou a exibição proeminente das Marcas nominativas Hiper ou
Hipercard na primeira página da oferta, satisfaz essa exigência.
Revisão das Solicitações

39.
Para utilizar as Marcas, os Participantes deverão submeter, previamente e por
escrito, pedido ao Instituidor para aprovação.
40.
O Instituidor poderá aprovar ou negar a utilização de uma solicitação para uso de
suas Marcas. Se forem feitas correções aos modelos em decorrência do resultado da
revisão, estes também deverão ser enviados ao Instituidor para nova revisão, sendo certo
que em qualquer dos casos, a ausência de aprovação significará não autorização.
Sistema de Sinalização

41.
O sistema de sinalização do Instituidor contendo o símbolo da Hiper/Hipercard será
utilizado quando uma marca que utiliza dispositivos com o desenho da Hiper/Hipercard for
aceita no ponto de interação.
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V.

DOS PARTICIPANTES

Seção I – Aspectos Gerais de Participação

Modalidades de Participantes
42.
O Instituidor considera como Participantes do Arranjo Hiper/Hipercard as entidades
que firmem um Contrato de Participação com o Instituidor e se enquadrem em uma ou mais
das modalidades abaixo listadas:
(i)

Emissores;

(ii)

Credenciadores;

(iii)

Subcredenciadores;

(iv)

Prestadores de Serviços de Rede; e

(v)

Instituições Domicílio.

43.
É de inteira responsabilidade dos Participantes fazer cumprir as regras do Instituidor
estabelecidas no presente Regulamento, sem atribuir ou transferir toda e qualquer parte
dessa responsabilidade, nem de forma alguma limitar sua responsabilidade.
44.
O Participante deverá efetuar um monitoramento contínuo para assegurar a
conformidade com todas as responsabilidades descritas neste Regulamento, no Contrato
de Participação, assim como estar em conformidade com as leis e regulamentações do
país.
45.
É permitida a vinculação das modalidades de participação subcredenciador e
instituição domicílio, caso o participante que atue como subcredenciador também oferte
contas de pagamento pré-pagas aos usuários finais recebedores.
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Exigências de Capital Mínimo

46.
As entidades que desejam aderir ao Arranjo Hiper/Hipercard deverão cumprir com
os seguintes requisitos de capital mínimo exigido, conforme os termos e condições
aplicáveis a cada modalidade de participante.
(i) Emissores: Capital superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), ou o
montante que vier a ser exigido conforme as regras do Banco Central;
(ii) Credenciadores: Capital superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), ou o
montante que vier a ser exigido conforme as regras do Banco Central;
(iii) Subcredenciador: Capital superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ou o
montante que vier a ser exigido conforme as regras do Banco Central;
(iv) Prestadores de Serviços de Rede: Não exigido; e

(v) Instituições Domicílio: Não exigido.

47.
Fica desde já estabelecido que tais exigências de capital mínimo são aplicáveis a
cada modalidade de participação, devendo ser cumulativa para cada modalidade, caso uma
entidade deseje aderir ao Arranjo Hiper/Hipercard em mais de uma modalidade.

Taxa de Adesão

48.
Sem prejuízo das demais tarifas previstas neste Regulamento, o Instituidor aplicará
uma taxa de adesão aos que desejarem participar do Arranjo Hiper/Hipercard, conforme
valores a serem disponibilizados pelo Instituidor, os quais serão fixos por modalidade de
participação.
49.
Caso um Participante deseje operar em mais de uma modalidade de participação
no Arranjo Hiper/Hipercard, a taxa de adesão acima mencionada deverá ser cobrada por
cada modalidade escolhida, com exceção feita às entidades que desejem realizar
atividades de Credenciador e Prestador de Serviço de Rede, caso em que será apenas
cobrada a taxa relacionada à participação como Credenciador.
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Padrões tecnológicos de acesso

50.
Os seguintes padrões tecnológicos devem ser observados por todos os
Participantes, conforme a respectiva modalidade de participação:
(i) Emissores: Acessos via conexões TCP/IP, padrão de mensageria ISO 8583, para
ambiente On-line. Connect direct para trocas de arquivos no ambiente batch;
(ii) Credenciadores: Acessos via conexões TCP/IP, padrão de mensageria ISO
8583, para ambiente On-line. Connect direct para trocas de arquivos no ambiente
batch;
(iii) Subcredenciador: Acessos via conexões TCP/IP, padrão de mensageria ISO
8583, para ambiente On-line. Connect direct para trocas de arquivos no ambiente
batch;
(iv) Prestadores de Serviço de Rede: A definição dos padrões tecnológicos deverá
observar os critérios aplicáveis a Credenciadores, no que couber, a fim de garantir a
integração tecnológica com Credenciadores que desejem utilizar seus serviços;
(v) Instituições Domicílio: Não se aplica.

Infraestrutura Mínima Exigida

51.
As seguintes exigências e condições de infraestrutura mínima deverão ser observadas
por todos os Participantes, conforme a respectiva modalidade de participação:

(i) Emissores: Data Center e aplicativos PCI/Compliance, plataforma escalável e
capaz de processar grandes volumes e suportar picos de autorização maiores de 300
TPS, ambiente de alta disponibilidade e contigenciável com disponibilidade mínima
de 99,5%;
(ii) Credenciadores: Data Center e aplicativos PCI/Compliance, plataforma escalável
e capaz de processar grandes volumes e suportar picos de autorização maiores de
300 TPS, ambiente de alta disponibilidade e contingenciável com disponibilidade
mínima de 99,5%;
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(iii) Subcredenciador: Data center e aplicativos PCI/Compliance, plataforma
escalável e capaz de processar grandes volumes e suportar picos de autorização
maiores de 150 TPS, ambiente de alta disponibilidade e contingenciável com
disponibilidade mínima de 99,5%;
(iv) Prestadores de Serviço de Rede: Por manter uma relação próxima com
Credenciadores, Prestadores de Serviço de Rede devem deter data center e
aplicativos PCI/Compliance, plataforma escalável e capaz de processar grandes
volumes e suportar picos de autorização maiores de 150 TPS, ambiente de alta
disponibilidade e contingenciável com disponibilidade mínima de 99,5%, devendo
ainda manter estrutura mínima para operação de captura junto a Credenciadores; e
(v) Instituições Domicílio: Considerando que o Arranjo Hiper/Hipercard definiu o SLC
como o sistema responsável pela compensação e liquidação de Transações, as
Instituições Domicílio deverão manter relacionamento formalizado com a CIP, a fim
de participar do processo de liquidação de acordo com as Regras SLC.
Mecanismos de Gerenciamento de Riscos

52.
O Instituidor verificará se cada Participante está em conformidade com as normas
do regulamento deste Regulamento, que:
(i)

propiciam minimização de riscos na compensação e liquidação de obrigações;

(ii) visam identificar e endereçar casos de fraudes, prevenção de ilícitos cambiais,
combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, inclusive no que
diz respeito à manutenção de informações dos Portadores;
(iii)

assegurem a segurança da informação e a continuidade de negócios;

(iv)

regulamentam a troca de informações entre Participantes;

(v)

garantem a interoperabilidade;

(vi) assegurem o pleno atendimento e o fornecimento de informações e de
instruções mínimas aos Portadores.
53.
No intuito de gerenciar e endereçar os riscos relacionados à atividade de cada
Participante no âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard, o Instituidor reserva para si o direito de:
(i)

manter acompanhamento das atividades de cada Participante,
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(ii)

realizar testes e auditorias anuais para garantir execução dos padrões exigidos
nos manuais operacionais, normas e procedimentos, padrões de segurança e
uso das Marcas ou

(iii)

utilizar-se de outros meios que julgar necessários para certificar-se do
cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste Regulamento

54.
Os custos decorrentes da realização de auditorias pelo Instituidor caberão ao
respectivo Participante caso seja apurada alguma inconsistência ou divergência pela na
auditoria. Caso contrário os custos da auditoria caberão ao Instituidor.
55.
Os Participantes do Arranjo Hiper/Hipercard devem se comprometer a empregar
melhores esforços em sua participação no monitoramento de riscos que o Instituidor
realizar, cooperando com o Instituidor em todas as iniciativas adotadas com o intuito de
gerenciar e endereçar riscos no âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard e estendendo tais
iniciativas aos Prestadores de Serviço por eles contratados para realização de qualquer
atividade no âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard.
Direitos, Deveres e Restrições Impostas ao Participante

56.
Os Emissores, os Credenciadores, os Subcredenciador, os Prestadores de Serviços
de Rede e as Instituições Domicílio deverão obedecer ao Contrato de Participação firmado
com o Instituidor, bem como o presente Regulamento, os manuais operacionais, normas e
procedimentos, padrões de segurança e regras de uso das Marcas, onde constam todas as
obrigações, restrições e deveres de cada parte.
Seção II – Responsabilidades do Instituidor e dos Participantes

57.
Os itens a seguir descrevem as principais reponsabilidade e obrigações do
Instituidor e dos Participantes do Arranjo Hiper/Hipercard.
Responsabilidades do Instituidor

58.

São deveres do Instituidor:

(i)
Estabelecer as normas e regulações para serem cumpridas pelos
Participantes;
(ii)
Elaborar regras, controles e procedimentos operacionais de forma a garantir
a uniformidade entre os Participantes e a interoperabilidade do sistema de
pagamento;
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(iii)
Delimitar padrões de atendimento, transmissão de dados, segurança da
informação, proporcionando segurança e estabilidade técnica à sua operação e a
seus Participantes.
(iv)
Elaborar as regras necessárias de forma a garantir a segurança e
continuidade dos serviços prestados no âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard;
(v)
Implementar mecanismos com vistas a mitigar os diversos riscos a que
estão sujeitos os Participantes e Portadores, tais como os riscos de crédito,
regulatórios, de mercado, de falhas de sistemas, etc;
(vi)
Assegurar o efetivo acionamento de qualquer um dos Participantes de forma
a garantir a liquidação tempestiva das Transações;
(vii)
Atualizar seus Participantes com novas tecnologias, produtos e sistemas de
segurança, proporcionando ao sistema as melhores práticas existentes;
(viii)
Criar fluxos de monitoria e normas para garantir eventuais controvérsias
entre qualquer um dos Participantes;
(ix)

Assegurar o cumprimento das regras de utilização das Marcas; e

(x)
Interligar os processos de liquidação financeira e compensação entre todos
os Participantes, monitorando as devidas obrigações de cada um dos Participantes e
assegurando a liquidação das Transações nos prazos e termos acordados. De forma
a viabilizar o cumprimento desta obrigação, manuais operacionais definirão o padrão
e as informações que deverão constar dos arquivos que serão fornecidos pelos
Participantes ao Instituidor.
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Responsabilidades Gerais dos Participantes

59.
Não obstante as demais responsabilidades previstas neste documento, cada
Participante deverá:
(i)
Obedecer às normas e regulações previstas em contrato, manuais, normas
ou regulamentos ou qualquer outro documento fornecido pelo Instituidor;
(ii)
Ser responsável pela obtenção das autorizações e licenças necessárias para
o cumprimento de suas atividades e das obrigações previstas em quaisquer normas,
manuais, regulamentos e/ou políticas do Instituidor;
(iii)
Em todas as ocasiões, ser inteiramente responsável e controlar todos os
aspectos de suas atividades e da execução de toda a política administrativa e
operacional aplicáveis as suas atividades, de acordo com as regras e normas do
Instituidor;
(iv)
Não transferir nem atribuir toda ou qualquer parte dessa responsabilidade,
nem de forma alguma limitar sua responsabilidade;
(v)
Assegurar que todas as políticas aplicáveis às suas atividades estejam em
conformidade com as regras e normas do Instituidor e em conformidade com as leis
e os regulamentos aplicáveis;
(vi)
Conduzir monitoramentos significativos e contínuos para assegurar a
conformidade com todas as responsabilidades estabelecidas pelo Instituidor;
(vii)
Operar suas atividades sob uma escala ou um volume de operações
consistentes com o plano comercial aprovado pelo Instituidor, em conexão com a
solicitação para ser um Participante;
(viii)
Mediante solicitação, e sujeito às leis e regulamentos vigentes, o Participante
deverá fornecer relatórios ao Instituidor, observado que tais informações serão
tratadas pelo Instituidor com o grau de cuidado considerado apropriado para manter
a confidencialidade das mesmas;
(ix)
Abster-se de transferir, seja por venda, consolidação, fusão de empresa,
força de lei ou qualquer outra razão, ou de qualquer outro modo substabelecer, suas
atividades neste Regulamento bem como qualquer autorização ou licença concedida
pelo Instituidor, sem o consentimento expresso por escrito do Instituidor;
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(x)
Indenizar e manter indene o Instituidor, caso o Instituidor comprovadamente
incorra em prejuízos, incluindo, sem limitação, passivos, danos, reclamações,
condenações, sentenças, acordos judiciais ou extrajudiciais, ou por meio de
arbitragem, custos e despesas processuais ou de processo de arbitragem, depósitos
para pagamento ou para garantia, custas judiciais, honorários advocatícios
sucumbenciais, honorários advocatícios (externos) e quaisquer outras perdas de
qualquer natureza, incluindo de natureza trabalhista, conhecidas ou não, reveladas
ou não, relacionados às atividades de determinado Participante. O Instituidor poderá
cobrar os referidos valores, assim como os honorários advocatícios e outros custos
incorridos pelo Instituidor em relação com qualquer empenho para cobrar esse valor
daquele Participante, sem prejuízo do direito de o Participante contestar tais valores;
(xi)
Ressarcir eventuais prejuízos comprovadamente incorridos por qualquer
outro Participante inocente, ocasionados em razão de infração que cometer, a
qualquer das normas e procedimentos estabelecidos no âmbito do Arranjo
Hiper/Hipercard, sob judice do Instituidor;
(xii)
Ressarcir o Instituidor de quaisquer custos operacionais incorridos no
decorrer do contrato; e
(xiii)
Ser responsável pela gestão de Prestadores de Serviços que executam
alguma atividade terceirizada dentro do seu negócio, os quais deverão ser
monitorados e estarão sujeitos a todas as normas do Instituidor.
(xiv)
Tratar os Dados Pessoais aos quais tiver acesso em razão de suas
atividades de acordo com o que prevê a legislação brasileira sobre privacidade,
proteção de dados e sigilo, inclusive no tocante às diretrizes aplicáveis previstas na
Lei nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados”) para o desempenho de suas
atividades e do disposto neste Regulamento, preservando em todo o processo de
Tratamento de dados a devida segurança. As palavras destacadas em maiúsculo
neste item possuem os significados a elas atribuídos na Lei Geral de Proteção de
Dados.
60.
Especificamente em relação às alíneas “x” e “xi” do item 59 acima, o Instituidor
garantirá aos Participantes envolvidos o direito de contestar eventuais valores devidos entre
as partes, em regime de contraditório, desde que tais contestações sejam acompanhadas
por subsídios documentais que embasem as disputas dali decorrentes.
61.

Os Participantes do Arranjo Hiper/Hipercard possuem, ainda, as seguintes

responsabilidades entre si:
(i)
Efetuar a liquidação das Transações, contemplando os descontos
estabelecidos nas normas do Instituidor nos prazos adequados;
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(ii)
Garantir que a base cadastral dos Estabelecimentos Comerciais esteja
atualizada e que esses foram classificados de forma correta (MCC), pois através
disso, haverá o repasse correto do valor de Interchange;
(iii)
Aplicar e cumprir as regras de Chargeback de forma a garantir o fluxo
adequado da contestação do pagamento;
(iv)
Não discriminar qualquer tipo de Conta de Pagamento Pós-Paga ou de seu
Portador em razão do valor da Transação; e
(v)
Um Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial não pode exigir, ou
indicar que se exija um valor mínimo ou um valor máximo de Transação para aceitar
um Cartão apresentado de forma apropriada.
62.
O Instituidor se reserva o direito de bloquear imediatamente todas as solicitações
advindas de algum Participante que tenha sido declarado insolvente ou que de alguma
forma tenha descumprido algum regulamento operacional de forma unilateral ou mesmo
tenha deixado de dar ou renovar garantias financeiras sobre o seu volume de faturamento.
Responsabilidades dos Emissores

63.
Cabe ao Emissor a responsabilidade sobre a administração das contas de
pagamento objeto deste Regulamento, inclusive com relação a: a atribuição de limites,
manutenção e atualização de cadastros, acompanhamento de capacidade de pagamento,
guarda e segurança dos dados do Portador.
64.
Caso o Instituidor incorra em prejuízos comprovados, incluindo, sem limitação,
passivos, danos, reclamações, condenações, sentenças, multas, tributos, acordos judiciais
ou extrajudiciais, ou por meio de arbitragem, custos e despesas processuais ou de processo
de arbitragem, depósitos para pagamento ou para garantia, custas judiciais, honorários
advocatícios sucumbenciais, honorários advocatícios (externos) e quaisquer outras perdas
de qualquer natureza, incluindo de natureza trabalhista, conhecidas ou não, reveladas ou
não, relacionados às atividades do Emissor, deverá este indenizar e manter indene o
Instituidor.
65.
Durante o processo de apuração das responsabilidades descrito no item acima, o
Instituidor garantirá ao Participante envolvido o direito de contestar eventuais valores
devidos, em regime de contraditório, desde que tais contestações sejam acompanhadas
por subsídios documentais que embasem as disputas dali decorrentes.

27

Responsabilidade dos Credenciadores

66.
O Credenciador é responsável pelos Estabelecimentos Comerciais a ele
credenciados e, caso também realize a atividade de captura de Transações, pelo
provimento da tecnologia necessária para a captura das Transações de forma segura e
dentro das normas estabelecidas pelo Instituidor.
67.

Além disso, o Credenciador deverá:

(i)
Prover aos Estabelecimentos Comerciais todo suporte material e de
atendimento para que não haja nenhuma interrupção do sistema;
(ii)
Aplicar programas de monitoramento de fraudes como meio de garantir o
estabelecido nas normas e procedimentos do Instituidor e leis vigentes;
(iii)
Manter a base de dados dos Estabelecimentos Comerciais continuamente
atualizada, na forma da regulamentação em vigor, e fornecer imediatamente ao
Instituidor quaisquer dessas informações mediante solicitação, ressalvados os casos
de informações comercialmente sensíveis;
(iv)
Informar ao Emissor o nome fantasia dos Estabelecimentos Comerciais para
que constem na fatura do Portador;
(v)
Informar a todos os Estabelecimentos Comerciais, de forma inequívoca, por
meio de inserção de cláusula específica nos respectivos contratos de
credenciamento, que o pagamento dos valores de Transações estará vinculando à
liquidação da obrigação pelo Emissor, nos termos do Capítulo IX deste Regulamento;
(vi)
Realizar uma inspeção nas instalações dos Estabelecimentos Comerciais,
para assegurar que estes possuam instalações adequadas, equipamentos, estoques,
contratos e os funcionários exigidos e, se necessário, a licença ou o alvará de
funcionamento e outros recursos para realizar negócios; e
(vii)
Contratar diretamente com os Subcredenciador, por meio de instrumentos
operacionais específicos, em cumprimento às regras e procedimentos estabelecidos
neste Regulamento.
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(viii)
Cumprir com as obrigações estabelecidas pelo Instituidor com relação ao
monitoramento e fornecimento de informações dos Subcredenciadores ao Instituidor
do Arranjo, sendo que estas informações não poderão ser utilizadas senão para o
exclusivo cumprimento deste fim, tais como:
•

Razão Social

•

Nome Fantasia

•

CNPJ

•

Endereço (Rua, cidade, estado, CEP)

•

Contato (Nome, telefone, e-mail, cargo)

•

Modalidade do relacionamento

•

Faturamento

•

Volumetria das transações de pagamento de compra

•

Valor das transações

•

identificação em caso de subcredenciadores online de alto risco em relação a alto
índice de chargebacks, atividade desempenhada e valor transacionado;

•

Avaliação de antecedentes e recursos adequados, sejam eles financeiros ou não;

•

Decisões judiciais, notificações, avisos que possam ser relevantes para e/ou
impactem o procedimento de liquidação;

•

identidade dos sócios e eventuais investigações.

•

todas as possíveis informações que se façam necessárias para assegurar que o
Subcredenciador satisfaça todas as obrigações estabelecidas nesse
Regulamento

(ix) monitorar e inibir as transações que utilizem o instrumento de pagamento na
modalidade crédito para empréstimos, financiamentos, pagamento de faturas de
cartão de crédito e renegociação de dívidas. Para isso deverá identificar
subadquirentes, estabelecimentos comerciais e subestabelecimentos comerciais que
praticam tais transações, realizando o desligamento imediato do Arranjo de
Pagamentos Hiper/Hipercard. Sempre que for solicitado, o credenciador deverá
apresentar as evidências do monitoramento desse tipo de prática. O não-cumprimento
estará sujeito às sanções previstas nesse Regulamento.
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68.
Cabe ainda ao Credenciador, garantir que seu Estabelecimento Comercial
credenciado use ou exiba as Marcas de acordo com este Regulamento. Na eventualidade
de um Estabelecimento Comercial desenvolver alguma ação específica além das providas
pelos Credenciadores, o mesmo deverá seguir as mesmas normas e guias de Utilização
das Marcas dos demais Participantes, sendo esse obrigado à aprovação prévia de todo e
qualquer material visual ou escrita em que se insiram as Marcas do Instituidor.
69.
Realizar a liquidação financeira dos Recebíveis de Arranjo de Pagamento na
Instituição Domicílio especificada no contrato da operação de crédito garantida por parte ou
pela totalidade desses recebíveis, durante sua vigência.
70.
Disponibilizar a agenda de recebíveis de seus usuários finais recebedores para as
Instituições Financeiras com as quais esses usuários tenham celebrado operações de
crédito garantidas por recebíveis de arranjo de pagamento
71.

Todo contrato firmado entre um Credenciador e um Subcredenciador deverá prever:

(i)
Declarações do Credenciador e do respectivo Subcredenciador sobre a
ciência do conteúdo deste Regulamento, bem como das obrigações a eles aplicáveis,
conforme aqui descrito;
(ii)
Que o pagamento dos valores de Transações estará vinculando à liquidação
da obrigação pelo Emissor, nos termos do Capítulo IX deste Regulamento;
(iii)
A aceitação, pelo o Subcredenciador, da responsabilidade financeira por
todas as Transações contestadas via Chargeback em nome de seus
Subestabelecimentos Comerciais;
(iv)
Que o Subcredenciador deve cumprir todas as normas do Instituidor,
inclusive com relação às regras de uso das Marcas e à exigência de certificação PCI,
não lhe cabendo contestar a propriedade das Marcas por nenhuma razão;
(v)
Que o Subcredenciador poderá contratar uma empresa terceira que atenda
as regras e exigências citadas no item acima, porém, a responsabilidade perante este
assunto permanece sendo do Subcredenciador;
(vi)
A obrigação do Subcredenciador em assegurar o cumprimento contínuo das
normas do Instituidor por parte de cada um de seus Subestabelecimentos Comerciais;
(vii)
A obrigação do Subcredenciador em descredenciar um Subestabelecimento
Comercial por conduzir atividades consideradas ilícitas ou que infrinjam as normas e
procedimentos previstos neste Regulamento, conforme estipulado pelo Instituidor;
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(viii)
Que o Subcredenciador e cada um de seus Subestabelecimentos
Comerciais devem estar localizados em território nacional;
(ix)
Que o Subcredenciador deverá realizar uma inspeção nas instalações dos
Subestabelecimentos Comerciais, para assegurar que eles possuam instalações
adequadas, equipamentos, estoques, contratos e os funcionários exigidos e, se
necessário, a licença ou o alvará de funcionamento e outros recursos para realizar
negócios;
(x)
Que o Subcredenciador deverá manter os registros referentes à análise
sobre cada um de seus Subestabelecimentos Comerciais por um período mínimo de
cinco anos após o cancelamento ou vencimento do instrumento firmado entre
Credenciador e Subcredenciador;
(xi)
Que o Credenciador deverá efetuar o pagamento das Transações
capturadas pelo Subcredenciador, devendo os valores pagos serem utilizados para
liquidação aos Subestabelecimentos Comerciais;
(xii)
Que o Subcredenciador deverá realizar a liquidação financeira dos
Recebíveis na Instituição Domicílio especificada no contrato da operação de crédito
garantida por parte ou pela totalidade desses recebíveis;
(xiii)
Que o Instituidor poderá, a seu critério e às suas expensas, contratar
auditoria independente para averiguar e garantir, com relação ao Subcredenciador
e/ou seus respectivos Subestabelecimentos Comerciais, o fiel cumprimento das
normas do Instituidor, bem como garantir que as atividades dos Subcredenciadores
e/ou Subestabelecimentos Comerciais são lícitas. Os relatórios e conclusões oriundos
da atividade de fiscalização da auditoria independente deverão ser encaminhados
diretamente ao Instituidor, sem abertura individualizada para o Credenciador;
(xiv)
Que o Instituidor poderá aplicar ao Subcredenciador penalidades em razão
de suas atividades, podendo, inclusive, encerrar o contrato com referido
Subcredenciador; e
(xv)
Que o Subcredenciador deve garantir que o Prazo Máximo de Liquidação
estabelecido pelo Instituidor seja cumprido, contado da data da captura da Transação
até a disponibilização na conta de depósito à vista ou na conta de pagamento indicada
pelo Subestabelecimento Comercial.
Responsabilidade dos Subcredenciador
72.

Antes de o Subcredenciador firmar um contrato com o Subestabelecimento

Comercial, deverá o Subcredenciador verificar que cada Subestabelecimento Comercial
mantém uma operação comercial de boa-fé e possui meios de segurança suficientes para
proteger as informações do Portador e da Transação.
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73.
Todas as informações acerca dos Subestabelecimentos Comerciais, para fins de
KYC, podem ser encaminhadas tanto ao Credenciador quanto diretamente ao Instituidor do
Arranjo, a critério do Subcredenciador.
74.
Para determinar se o Subestabelecimento mantém negócios de boa-fé, o
Subcredenciador deverá realizar uma verificação de crédito, investigação de antecedentes
e verificação de referências do Subestabelecimento Comercial e uma verificação da
validade do endereço comercial e outras informações fornecidas por esse.
75.
Se a verificação de crédito levantar dúvidas ou não fornecer informações suficientes,
o Subcredenciador também deverá conduzir uma verificação de crédito sobre (i) todos os
sócios, nos casos de sociedades limitadas e/ou individuais; ou (ii) dos acionistas
controladores, no caso de sociedades anônimas.
76.
Todas as Transações originadas a partir dos Subestabelecimentos Comerciais
serão identificadas por meio do MCC do Subcredenciador de Pagamento. O Instituidor terá
a autoridade final para determinar o MCC que deverá ser adotado pelo Credenciador para
classificar um Subcredenciador de Pagamento.
77.
Visto que os nomes fantasia dos Subestabelecimentos devem constar na fatura do
Portador, estes devem necessariamente ser informados ao Credenciador, para que sejam
comunicados ao Emissor.
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78.
O Instituidor poderá determinar o descredenciamento de um Subcredenciador se ele
ou qualquer um de seus Subestabelecimentos Comerciais for registrado no Programa de
Excesso de Chargeback, apresentar atividade fraudulenta, infringir materialmente as
normas deste Regulamento ou, no caso de quaisquer infrações, não as sanar em um
período de 10 (dez) dias, inclusive com relação ao correto cadastro de MCC, bem com
infringir quaisquer leis, normas e/ou convenções vigentes.
79.
No contrato firmado entre o Subcredenciador e o Subestabelecimento Comercial
deverá constar que:
(i) O Subestabelecimento Comercial deve cumprir todos as normas do Instituidor,
inclusive com relação às regras de uso das Marcas e à exigência de certificação PCI,
sob pena de descredenciamento;
(ii) O Subestabelecimento Comercial não contestará a propriedade das Marcas por
nenhuma razão;
(iii) Que o Instituidor poderá em qualquer ocasião, imediatamente e sem aviso prévio,
por qualquer razão, proibir o Subestabelecimento Comercial de utilizar as Marcas;
(iv) Que o pagamento dos valores de Transações estará vinculando à liquidação da
obrigação pelo Credenciador, nos termos do Capítulo IX deste Regulamento;
(v) O Instituidor poderá impor qualquer provisão contida neste Regulamento e proibir
o Substabelecimento Comercial e/ou seu Subcredenciador de envolver-se em
condutas que possam causar potenciais danos ao Instituidor, incluindo danos à sua
reputação, ou que poderá adversamente afetar a integridade do sistema do Instituidor,
observado o direito de o Subcredenciador se manifestar sobre as alegadas
exposições de risco;
(vi) Nem o Subcredenciador nem o Subestabelecimento Comercial poderá exigir que
o Portador renuncie seus direitos de contestar uma Transação via Chargeback.
80. A participação na liquidação centralizada dos Subcredenciadores cujo valor total das
transações, acumulado nos últimos doze meses, seja inferior a R$500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais) é obrigatória no papel de recebedor dos fluxos
referentes às transações sujeitos à liquidação centralizada.

33

81. É facultativa a participação na liquidação centralizada dos Subcredenciadores cujo
valor total das transações acumulado nos últimos doze meses seja inferior a
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) no papel de pagador aos usuários
finais.
82. O Subcredenciador que não participe da liquidação centralizada, nos termos acima,
deverá enviar a cada 06 (seis) meses uma declaração atestando que os valores de
suas transações acumuladas nos últimos doze meses de todos os arranjos de que é
participante não é superior a R$ 500.000,00 (quinhentos milhões de reais).
83. A qualquer momento o Subcredenciador deverá avisar tempestivamente o Instituidor
que suas transações superaram o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos milhões de
reais) nos últimos doze meses. Nesse caso, o Subcredenciador terá um prazo de 180
(cento e oitenta) dias para tomar as providências necessárias para aderir, na
integralidade, à compensação e à liquidação centralizada, contados a partir do 1º dia
útil do mês seguinte ao da superação do limite.
84. Caso o Subcredenciador deixe de cumprir seus deveres de envio semestral da
declaração citada no item 82 acima e de comunicação da superação do limite de
transações e adesão à integralidade à compensação e liquidação centralizada no
item 83 acima, serão aplicadas as penalidades previstas neste Regulamento,
inclusive com a possibilidade de cancelamento da participação do Subcredenciador.
VI.

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES

85.
As Transações realizadas no âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard deverão observar
os termos e condições previstos neste Regulamento, devendo ser observados pelos
Participantes envolvidos.
Critérios e procedimentos para registro, comunicação entre as partes, análise de
crédito, confirmação e aceitação da Transação
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86.
Durante o início de uma Transação, todos os pedidos de autorização são
submetidos ao Emissor (exclusivo responsável pela concessão e administração do crédito
ao Portador), por intermédio do Instituidor, a partir da captura da Transação feita por um
Credenciador ou Subcredenciador, diretamente ou por meio de um Prestador de Serviço
de Rede, junto ao Estabelecimento ou Subestabelecimento Comercial.
87.
O Emissor, considerando os critérios abaixo e suas próprias regras (de crédito,
prevenção de fraude, validações de segurança) analisa e responde a Transação,
aprovando-a ou não:
(i)
Validação dos dados de segurança física do Cartão: informações que
comprovem que aquele Cartão foi realmente emitido por ele;
(ii)
Informações de Segurança: dados de comportamento de compra do
Portador, tipo de Estabelecimento/Subestabelecimento, tipo de Transação, valor da
Transação, etc.; e
(iii)
Dados creditícios: verifica se o Portador possui limite disponível e está em
dia com suas obrigações de pagamento.
88.
Caso os dados avaliados sejam positivos, o Emissor devolverá uma mensagem de
‘Transação Aprovada’ ao Instituidor que enviará ao Credenciador ou Subcredenciador,
diretamente ou por meio de um Prestador de Serviço de Rede, e Estabelecimento ou
Subestabelecimento para que seja liberada a compra/serviço. Caso a resposta seja
negativa, será enviada uma mensagem de ‘Solicitação não Autorizada’.
89.
A guarda dos dados dessa Transação é feita pelo Credenciador, Subcredenciador,
Prestador de Serviço de Rede, pelo Emissor e pelo Instituidor. Toda a transação possui o
número de referência com o qual todos os Participantes devem utilizar para consultas
futuras.
90.
O Portador efetua o pagamento da compra/serviço através de um dispositivo de
captura disponibilizado pelo Credenciador ou Subcredenciador, diretamente ou por meio
de um Prestador de Serviço de Rede, ao Estabelecimento ou Subestabelecimento
Comercial, que poderá variar de acordo com o modelo de negócio do mesmo e/ou tipo de
Transação (Ex.: transações presentes, transações on-line, transações remotas).
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91.
O fluxo descrito na imagem abaixo descreve os principais passos envolvidos na
autorização de uma Transação realizada sob o Arranjo Hiper/Hipercard:

Papéis e Responsabilidades dos Participantes

92.
Sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades previstas neste
Regulamento, cada Participante é responsável por atividades específicas relacionadas à
sua participação no contexto de uma Transação, conforme os itens abaixo:
(i)
Emissor: instituição de pagamento ou instituição financeira autorizada a
prestar serviços de pagamento, que gerencia Conta de Pagamento Pós-Paga de
usuário final pagador, e disponibiliza Transação com base nessa conta;
(ii)
Credenciador: instituição de pagamento que, sem gerenciar conta de
pagamento, (i) habilita recebedores para a aceitação de instrumento de pagamento
emitido por instituição de pagamento ou por instituição financeira Participante do
Arranjo de Pagamento; e (ii) participa do processo de liquidação das Transações
como credor perante o Emissor e como devedor perante o Estabelecimento Comercial
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ou o Subcredenciador, conforme o caso, de acordo com as regras do Arranjo de
Pagamento;
(iii)
Subcredenciador: pessoa jurídica que (i) realiza a intermediação entre o
Subestabelecimento Comercial e o Credenciador, e (ii) participa do processo de
liquidação das Transações originadas pelo Subestabelecimento Comercial como
credor perante o Credenciador e devedor perante o Subestabelecimento Comercial;
(iv)
Prestador de Serviços de Rede: Participante que disponibiliza infraestrutura
de rede para a captura e direcionamento de Transações no âmbito do Arranjo
Hiper/Hipercard, o qual mantém relação com o Instituidor e com Credenciadores
Participantes; e
(v)
Instituição Domicílio: Instituição financeira ou de pagamento, Participante do
Arranjo Hiper/Hipercard, detentora de conta de depósitos à vista ou de conta de
pagamento de escolha do usuário final recebedor para crédito ordinário de seus
recebimentos autorizados no âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard.
Momento em que a Transação é Considerada Autorizada

93.
Uma transação será considerada autorizada quando o Emissor responde com a
mensagem de ‘Transação Aprovada’, na forma descrita acima.
Identificação dos Motivos Rejeição de Transações

94.
O Instituidor normatiza os códigos de respostas de transações de forma a que todos
os Credenciadores, Subcredenciadores, Prestadores de Serviço de Rede e Emissores
utilizem o mesmo padrão.
95.
O Arranjo Hiper/Hipercard tem diversas categorias de respostas de autorização, as
quais podem ser enviadas no âmbito de uma Transação. Tais respostas são divididas de
acordo com os códigos abaixo mencionados, os quais obedecem aos padrões ISO:

Código
00

01

Descrição

Exemplificação

Aprovada ou Concluída
com sucesso

Emissor aprova a autorização e a
compra é concluído

Consultar o Emissor
do Cartão

O Emissor suspeita da Transação, e
solicita
que o Portador entre em contato com o
Emissor para confirmar a compra do
bem/serviço
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03

04

Estabelecimento Comercial Informações do Credenciador ou Prestador
inválido
de Serviço de Rede inconsistentes
Apreender Cartão

Cartão foi cancelado por motivo de fraude
e o Emissor solicita que o Estabelecimento
apreenda o Cartão para posterior envio ao
Instituidor

05
06
08

Não honrar

Emissor nega a autorização sem
especificar o motivo

Erro

Dados inconsistentes na mensageria

Aceitar com ID

Emissor aprovou a Transação, porém
solicita que o Estabelecimento Comercial
comprove a identidade do Portador

10

Aprovação Parcial

Emissor aprovou valor parcial da transação
e o Portador do Cartão deverá pagar a
diferença por outro meio de pagamento

12

Transação Inválida

Emissor nega a transação pois o tipo de
Transação solicitada não é permitida para
o Cartão

13
14
15
17
30
34
40
41
43

Valor Inválido

Autorização com valor menor ou superior à
política do Emissor

Número do Cartão Inválido

Número do Cartão não reconhecido pelo
Emissor

Emissor Inválido

Emissor não consistente

Cancelamento do Portador

Emissor nega autorização, pois Cartão foi
cancelado por solicitação do Portador

Erro de Formato

Formato da mensagem diferente do padrão
do Instituidor

Suspeita de Fraude

Emissor nega autorização por motivo de
suspeita de fraude

A função solicitada não é
aceita

Emissor nega a autorização pois a função
solicitada não é permitida para o Cartão

Cartão Perdido

Emissor nega a autorização pois o Cartão
foi cancelado por perda

Cartão roubado

Emissor nega a autorização pois o Cartão
foi cancelado por roubo
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51

Insuficiência
fundos/acima
do limite de crédito

de Emissor nega a autorização, pois o Cartão
não tem limite disponível para o valor

54

Cartão Vencido

Emissor nega a autorização, pois o Cartão
do Portador está com a validade expirada

55

Senha Inválida

Emissor nega a autorização, pois a senha
digitada pelo Portador não confere

57

Transação não permitida ao
Emissor/portador do Cartão

Emissor nega a autorização especificar o
motivo

61

Excede o valor de limite de
saque

Emissor nega a autorização, pois o Cartão
excedeu o limite disponível para saque

62

Cartão restrito

Emissor nega a autorização, pois o tipo de
Transação não é permitida para o Cartão

65

Excede
o
limite
contagem de saques

85

Não recusada/Válida todas Emissor recebe pedido de consulta de dados
as Transações valor zero cadastrais e responde que as informações
estão inconsistentes

87

Emissor autoriza somente valor solicitado
Somente o valor de compra,
para compra e nega Transação de
sem devolução de dinheiro
devolução de dinheiro

88

Falha criptográfica
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Plataforma de Autorização Emissor nega a autorização, pois o sistema
ou sistema do inoperante de autorização está inoperante não
permitindo a consistência de dados

de Emissor nega a autorização, pois o Cartão
excedeu a quantidade de saques

Emissor nega a autorização, pois houve
falha na validação da chave criptográfica
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VII.DA COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE TRANSAÇÕES

Seção I – Disposições Gerais

96.

Este Capítulo trata dos processos de compensação e de liquidação de Transações

no âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard, bem como as principais regras aplicáveis para cada
um dos Participantes envolvidos em tais procedimentos.
97.

Processamento para liquidação é o processo pelo qual o Instituidor estrutura os

controles das Transações de forma a assegurar o cumprimento das obrigações e os direitos
dos Participantes do Arranjo.
98.

O fluxo apresentado abaixo descreve as etapas de tratamento de uma Transação

entre os Participantes, de forma a garantir o perfeito funcionamento do processamento para
liquidação.
99.
Este fluxo tem como base inicial o momento da utilização do meio de pagamento
pelo Portador do instrumento de pagamento no ato de realização de sua Transação.

Consumidor

Estabelecimento

Credenciadores

Instituidor

A) Consumidor
efetua o pagamento
de sua despesa com
seu cartão de Crédito

B) Estabelecimento finaliza

C)

D) O Instituidor do Arranjo

todas suas vendas.
A transação será processada
pela Credenciadora.

A Credenciadora incluirá esta
transação em seus arquivos de
processamento e enviará ao
Instituidor. Respeitando os horários
de corte do Instituidor do arranjo

montará os arquivos de
liquidação e enviará aos
respectivos Emissores destas
transações considerando neste
momento a Data de
Processamento e devolverá à
Credenciadora arquivo validado.

Emissor
E) O

Emissor
fará
o
agendamento de liquidação
destas transações para a data
de liquidação estabelecida

100. A Data de Processamento será estabelecida considerando datas e horários em que
a transação for incluída nos sistemas do Instituidor.
101. A tabela abaixo apresenta os horários de movimentos existentes, em que o
Instituidor gera os arquivos de processamento para liquidação e determina a data de
processamento que será utilizada na contagem dos prazos de liquidação.
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Dias
Úteis

Sábado

Domingo

SegundaFeira
TerçaFeira
QuartaFeira
QuintaFeira

SextaFeira

Liquidação
1

Liquidação
2

Liquidação
3

Liquidação
4

Liquidação
5

Liquidação
6

Sexta-Feira

SextaFeira

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

18:00

21:00

00:00

03:00

06:00

08:00

Não
Disponível

Não
Disponível

Não
Disponível

Não
Disponível

Não
Disponível

Não
Disponível

Domingo

Domingo

SegundaFeira

SegundaFeira

SegundaFeira

SegundaFeira

16:00

21:00

00:00

03:00

06:00

08:00

SegundaFeira

SegundaFeira

Terça-Feira

Terça-Feira

Terça-Feira

Terça-Feira

18:00

21:00

00:00

03:00

06:00

08:00

Terça-Feira

Terça-Feira

QuartaFeira

QuartaFeira

QuartaFeira

QuartaFeira

18:00

21:00

00:00

03:00

06:00

08:00

QuartaFeira

QuartaFeira

QuintaFeira

QuintaFeira

QuintaFeira

QuintaFeira

18:00

21:00

00:00

03:00

06:00

08:00

QuintaFeira

QuintaFeira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

18:00

21:00

00:00

03:00

06:00

08:00

41

102. Para fins de clareza deste Regulamento, elencamos abaixo exemplos de como tais
informações devem ser tratadas no âmbito da liquidação no Arranjo Hiper/Hipercard:
(i)
Quando a transação for incluída até as 17:59 da sexta-feira, a data de
Processamento (Item “D” do Fluxo de processamento para liquidação) desta
transação será Sexta-feira, as transações incluídas a partir das 18:00hs terão com
data de processamento o Sábado; e
(ii)
Quando a transação for incluída a partir das 08:01hs do Sábado até 07:59hs
de segunda-feira, estas terão Data de Processamento (Item “D” do Fluxo de
processamento para liquidação) na segunda-feira.
Data de

Sexta-

Sexta-

Inclusão

feira

feira

Horário de
Inclusão

Até
17:59

A partir
18:00

Até 08:00

Data

Sexta-

Sábado

Sábado

Processamento

feira

a)

Sábado

Sábado

Domingo

Segunda- Segundafeira

feira

A partir
08:01

10:00

Até 07:59

A partir
08:00

Segunda-

Segunda-

Segunda-

Terça-

feira

feira

feira

feira

No exemplo seguinte demostramos o fluxo de data e horários de um dia útil.

Data de

Quarta-

Quarta-

Quarta-

Quarta-

Quarta-

Quarta-

Quarta-

Inclusão

feira

feira

feira

feira

feira

feira

feira

Horário de

A partir
07:59

08:00

14:00

18:00

22:00

23:59

Inclusão

00:00
Quartafeira

Quintafeira

Quintafeira

Quintafeira

Quintafeira

Quintafeira

Data
QuartaProcessamento
feira
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103.

Não são considerados feriados para efeito de processamento.

104. Os arquivos disponibilizados nos prazos acima são gerados pelo Instituidor aos
Emissores e Credenciadores para o efetivo tratamento da transação em seus sistemas,
garantindo assim a continuidade dos fluxos de Liquidação.
105. A geração destes arquivos obedece aos horários onde o processador do Arranjo
Hiper/Hipercard está localizado (St. Louis, Missouri–Estados Unidos) e a Data de
Processamento será o início do prazo para as liquidações entre os Participantes do Arranjo
Hiper/Hipercard.
106. Nos casos em que a Data de Agendamento para liquidação não ocorrer em dia útil,
a liquidação ocorrerá no 1º dia útil subsequente e será ajustada automaticamente pelo
Instituidor.
107. Uma Transação somente seguirá seu fluxo de processamento para liquidação ao
Instituidor a partir do efetivo envio dos arquivos pelos Credenciadores.
108. A liquidação das Transações será realizada por meio do SLC, sistema de
compensação e de liquidação autorizado a funcionar pelo Banco Central, de forma
centralizada, em grade única com a posição de todos os Participantes do Arranjo envolvidos
no processo de liquidação.
109. Como condição para participar do Arranjo, os Participantes envolvidos no processo
de liquidação das Transações deverão aderir e cumprir com as Regras SLC.
110. Com a implementação da Circular Bacen 3.765/15, o Instituidor enviará o arquivo
“D” do fluxo do processamento para liquidação, também para a CIP.
111. Conforme estabelecido pelos normativos e cronogramas estabelecidos pelo Banco Central,
as posições dos Participantes no SLC devem contemplar, quando for o caso, além das informações
(incluindo valores) referentes às Transações, aqueles referentes (i) ao adiantamento do pagamento
de obrigações aos Estabelecimentos ou Subestabelecimentos Comerciais que tenham sido
originadas em Transações autorizadas no âmbito do Arranjo, (ii) à liquidação da operação de
adiantamento diretamente para o credor dessa operação; (iii) à concessão de crédito realizada com
Estabelecimentos ou Subestabelecimentos Comerciais tendo por base a expectativa de fluxo
financeiro provenientes dos recebimentos das Transações no âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard, e
(iv) à liquidação dessas operações de crédito diretamente para o credor da operação.
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112. Os Participantes serão responsáveis por fornecer as informações indicadas acima
ao SLC, no formato e nos prazos estabelecidos pelas Regras SLC.
113. Caso o Prazo Máximo De Liquidação encerre em feriados nacionais ou finais de
semana, a liquidação da Transação será feita no primeiro dia útil subsequente.

Seção II – Das Obrigações dos Participantes

Obrigações do Instituidor

114. O Instituidor é responsável pelas seguintes atividades no âmbito da compensação
e liquidação realizadas no Arranjo Hiper/Hipercard:

(i)
A determinação das normas, prazos, mensagerias no âmbito do processo de
compensação e de liquidação;
(ii)

Determinação do sistema de compensação e liquidação através do qual
deverá ser realizada a liquidação das Transações realizadas no âmbito do Arranjo
Hiper/Hipercard;

(iii)

Administração
da
troca
Credenciadores/Subcredenciadores e Emissores;

(iv)

de

arquivos

entre

Gestão de garantias financeiras entre os Participantes;

(v)

Gestão centralizada do risco de falhas de todos os Participantes no âmbito
do processo de compensação e de liquidação; e

(vi)

Assegurar o efetivo acionamento de qualquer um dos Participantes de forma
a garantir a liquidação tempestiva das Transações agendadas, preferencialmente
durante a grade de liquidação ordinária.
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115. Os arquivos gerados pelos Credenciadores/Subcredenciadores são enviados
diariamente ao Instituidor (Item “C” do Fluxo de processamento para liquidação), o qual
concatenará arquivos individuais para cada Emissor, unificando todas as Transações
geradas pelos clientes de sua base, nos diversos Credenciadores/Subcredenciadores
Participantes.
116. Esse arquivo será tratado pelo Instituidor, o qual será denominado “Arquivo de
Liquidação”, (Item “D” do Fluxo de processamento para liquidação) que conterá as
informações da Transação de origem: Data de Processamento e Data do Agendamento,
valor sumarizado por Credenciador/Subcredenciadores por contas de depósito e/ou conta
de pagamento, identificação do Credenciador/Subcredenciadores e do Emissor, bem como
os adiantamentos de recebíveis realizados aos Estabelecimentos/Subestabelecimentos
Comerciais e respectivas cessões de recebíveis.
117. A partir dessas informações, o Instituidor também enviará ao Emissor e ao
Credenciador/Subcredenciador o “Aviso de Liquidação”, que é o arquivo sumarizado que
contém os valores separados por Credenciador/Subcredenciador/Emissor, com suas
respectivas Datas de Agendamento de acordo com o tipo de Transação capturada.
118. A ordem de liquidação será realizada por meio do SLC, de forma centralizada, em
grade única com a posição de todos os Participantes do Arranjo envolvidos no processo de
liquidação.
119. Adiantamentos e/ou antecipações realizadas aos Estabelecimentos ou
Subestabelecimentos Comerciais por conta de antecipações de recebíveis e respectivas
cessões de recebíveis, serão consideradas na grade única de compensação e liquidação e
serão realizadas por meio do SLC, desde que verificadas as condições estabelecidas pelo
regulador nos cronogramas aplicáveis.
120.

O Instituidor garante o fluxo de compensação e liquidação das Transações do

Arranjo até a liquidação realizada na conta de depósito à vista ou de pagamento da
Instituição Domicílio indicada pelo Estabelecimento ou Substabelecimento Comercial. Os
arquivos serão disponibilizados de acordo com os prazos estabelecidos pela Câmara de
Compensação.
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Obrigações do Emissor

121. Efetuar o pagamento das Transações originadas de suas bases de Cartões aos
respectivos Credenciadores responsáveis pela liquidação das referidas Transações, nos
prazos e condições estabelecidos pelo Instituidor, respeitando sempre os seguintes prazos
máximos:
(i)

27 (vinte e sete) dias corridos para Transações realizadas sob a modalidade “à
vista” e “parcelado lojista”, em relação a cada parcela mensal (Item “D” do Fluxo
de processamento para liquidação), contados a partir da data em que o
Estabelecimento Comercial enviar a Transação validada ao Credenciador; e

(ii)

2 (dois) dias corridos para Transações realizadas sob a modalidade “parcelado
emissor” (Item “D” do Fluxo de processamento para liquidação), contados a
partir da data em que o Estabelecimento Comercial enviar a Transação validada
ao Credenciador.

122. Os Emissores deverão seguir o disposto neste Regulamento e nas Regras SLC,
especialmente as obrigações relacionadas à apresentação de informações ao referido
sistema, para o correto processamento da compensação e da liquidação de Transações do
Arranjo Hiper/Hipercard.

Obrigações do Credenciador

123.

Estruturar os arquivos segmentados por Emissor, garantindo os dados originais das
Transações,
os
prazos
de
liquidação,
valores
autorizados
e
Estabelecimento/Subcredenciador credor.

124. O Credenciador é responsável pela liquidação aos Estabelecimentos Comerciais e,
no caso dos Subestabelecimentos Comerciais, aos Subcredenciadores, no prazo assim
acordado entre as partes, respeitando sempre os seguintes prazos máximos:
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(i)
32 (trinta e dois) dias corridos para Transações realizadas sob a modalidade
“à vista” e “parcelado lojista”, contados a partir da data em que o Estabelecimento
Comercial enviar a Transação validada ao Credenciador (Item “B” do Fluxo de
processamento para liquidação); e
(ii)
2 (dois) dias corridos para Transações realizadas sob a modalidade
“parcelado emissor”, contados a partir da data em que o Estabelecimento Comercial
enviar a Transação validada ao Credenciador (Item “B” do Fluxo de processamento
para liquidação).
Obrigações do Subcredenciador

125. Estruturar os arquivos segmentados por Emissor, garantindo os dados originais das
Transações, os prazos de liquidação, valores autorizados e Subestabelecimento Comercial
credor.
126. O Subcredenciador fica responsável pela liquidação aos Subestabelecimentos
Comerciais no prazo acordado entre as partes, respeitando sempre os seguintes prazos
máximo, com exceções exclusivas nos casos em que a obrigação será cumprida
futuramente, mediante comunicação ao Instituidor do Arranjo de Pagamento, sendo que a
Subcredenciador deverá ter também aprovação do Credenciador, pois o Credenciador será
responsável pela liquidação, garantindo o pagamento ao Estabelecimento Comercial ou
Subestabelecimento Comercial, inclusive com eventual prestação de garantia adicional:
(i)

32 (trinta e dois) dias corridos para Transações realizadas sob a modalidade “à
vista” e “parcelado lojista”, em relação a cada parcela mensal, contados a partir
da data em que a transação for incluída nos arquivos de liquidação pela
Credenciadora;

(ii)

2 (dois) dias corridos para Transações realizadas sob a modalidade “parcelado
emissor”, contados a partir da data em que a transação for incluída nos arquivos
de liquidação pela Credenciadora.
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Obrigações da Instituição Domicílio

127. As Instituições Domicílio são responsáveis pelo recebimento regular dos créditos de
recebimentos dos Estabelecimentos Comerciais, devendo participar do SLC de acordo com
as Regras SLC.
128. As Instituições Domicílio deverão creditar os recursos recebidos na grade de
liquidação do SLC nas contas do Estabelecimento Comercial. O prazo máximo é o dia da
liquidação financeira na CIP, em tempo hábil de forma a permitir ao destinatário do crédito
da Instituição Domicílio utilizar no mesmo dia os recursos provenientes do pagamento
realizado.
129. Exclusivamente em sua qualidade de Instituição Domicílio, o Participante não
deverá se apresentar como um Emissor ou Credenciador do Arranjo Hiper/Hipercard. Caso
a Instituição Domicílio seja também um Emissor ou Credenciador, a Instituição Domicílio
deverá atuar de forma a não criar qualquer confusão quanto à sua atuação como tal ou
como instituição domicílio.
130. A Instituição Domicílio não poderá condicionar a prestação de quaisquer outros
serviços aos Estabelecimentos Comerciais à contratação de seus serviços como instituição
domicílio, ou vice-versa, e adotar todas as medidas necessárias de forma a assegurar que
a contratação dos seus serviços seja feita sempre de forma não discriminatória.
131. A Instituição Domicílio manterá o Instituidor informado sobre eventuais
irregularidades e/ou problemas que possam impactar a prestação dos seus respectivos
serviços ou o crédito tempestivo aos Estabelecimentos Comerciais, devendo apresentar em
casos de problemas um plano e cronograma de remediação para aprovação do Instituidor.

Seção III – Aspectos Operacionais

Validação dos Arquivos de Liquidação

132. Os Participantes (Credenciadores, Subcredenciadores e Emissores) que receberão
os arquivos de liquidação são responsáveis pelo confronto das informações/valores
gerados por cada uma das partes. Para fins de clareza, pode-se considerar o seguinte
exemplo: o Credenciador confrontará os valores a receber contra seus arquivos de
liquidação enviados ao Instituidor. De outra parte, os Emissores confrontarão os avisos de
liquidação com as suas bases de Transações autorizadas.
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133. Os arquivos de liquidação relacionados ao Arranjo Hiper/Hipercard deverão seguir
os padrões utilizados pelo SLC para a compensação e liquidação de transações vinculadas
a cartões de crédito.
Melhores Práticas de Liquidação

134. Os Participantes devem considerar as melhores práticas a seguir listadas para evitar
eventuais falhas na liquidação das Transações e incidência de tarifas de não cumprimento
quando estiverem em uma posição de débito:
(i)
Recepcionar os arquivos de liquidação e processá-los em tempo adequado
de forma a garantir a compensação dos fundos nos prazos acordados;
(ii)
Não combinar pagamentos de várias INNs ou Datas-Valor em apenas um
pagamento. Os pagamentos devem ser executados na quantia devida na Data- Valor
especificada de forma clara e efetiva, considerando o disposto nas Regras SLC;
(iii)
Considerar todas as antecipações ou concessões de crédito nos cálculos de
valores a serem liquidados; e
(iv)
Cumprir todas as regras e procedimentos de compensação e liquidação
estabelecidos pelo SLC e pelo Banco Central, conforme aplicável.
135. O Instituidor irá monitorar o cumprimento, pelos Participantes, das práticas acima
indicadas, de forma a prevenir possíveis falhas de liquidação por parte de qualquer dos
Participantes.
Sistemas de processamento de Transação

136. Os sistemas de processamento do Instituidor são utilizados para determinar o valor
bruto monetário de uma Transação.
137. Os sistemas de processamento do Instituidor são utilizados para possibilitar que um
Credenciador e um Emissor troquem informações de transação financeira. O Instituidor
determina que os seus Participantes utilizem o SLC para efetuar as compensações e
liquidações no âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard.
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138. Caberá ao Instituidor o controle e alerta de eventuais falhas ou erros no processo
de compensação, acionando o Participante causador do impacto.
Prazos Máximos para Envio da Transação

139. O Emissor deverá efetuar o pagamento referente ao valor das Transações ao
Credenciador em até (i) 27 (vinte e sete) dias corridos para Transações realizadas sob a
modalidade “à vista” e “parcelado lojista”; e (ii) 1 (um) dia corrido para Transações
realizadas sob a modalidade “parcelado emissor”. Estes prazos serão calculados e
agendados a partir da Data de Processamento.
140. O Credenciador deve assegurar que os arquivos de liquidação incluam somente
Transações realizadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da
data que o Estabelecimento finaliza todas suas vendas do dia, sendo que os Emissores não
serão obrigados a aceitar uma Transação caso seja apresentada após o referido prazo.
141. Eventuais exceções a serem acordadas entre os Participantes deverão ser
apresentadas e intermediadas pelo Instituidor, de forma a garantir melhores práticas e
isonomia entre todos os Participantes.
142. O Credenciador deverá fazer o pagamento correspondente às Transações
originadas pelo respectivo Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial no prazo
acordado com o Estabelecimento Comercial ou Subcredenciador, conforme o caso, que
não poderá ultrapassar (i) 32 (trinta e dois) dias corridos para Transações realizadas sob a
modalidade “à vista” e “parcelado lojista”, a contar da data em que o Estabelecimento
Comercial/Subcredenciador enviar a Transação validada ao Credenciador; e (ii) 2 (dois)
dias corridos para Transações realizadas sob a modalidade “parcelado emissor”, a contar
da data em que o Estabelecimento Comercial/Subcredenciador enviar a Transação
validada ao Credenciador.
143. O pagamento devido ao Estabelecimentos Comerciais e/ou Subcredenciadores,
conforme aplicável, estará vinculado ao recebimento dos valores de Transações por parte
do Emissor.
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143.1. Considerando o previsto no Capítulo IX deste Regulamento, o eventual
inadimplemento de um Emissor junto ao Credenciador importará na não obrigatoriedade de
liquidação,
por
parte
do
mesmo,
junto
aos
Estabelecimentos
Comerciais/Subcredenciadores.
144. No caso de Transações originadas por Subestabelecimentos Comerciais, o
Subcredenciador deverá fazer o pagamento correspondente às Transações originadas pelo
respectivo Subestabelecimento Comercial no prazo acordado com o Subestabelecimento
Comercial, que não poderá ultrapassar (i) 32 (trinta e dois) dias corridos para Transações
realizadas sob a modalidade “à vista” e “parcelado lojista”, a contar da data em que o
Subestabelecimento Comercial enviar a Transação validada ao Subcredenciador; e (ii) 2
(dois) dias corridos para Transações realizadas sob a modalidade “parcelado emissor”, a
contar da data em que o Subestabelecimento Comercial enviar a Transação validada ao
Subcredenciador.
145. O pagamento devido ao Subestabelecimento estará vinculado ao recebimento dos
valores de Transações por parte do Credenciador.
145.1. Considerando o previsto no Capítulo IX deste Regulamento, o eventual
inadimplemento de um Credenciador junto ao Subcredenciador de Pagamento importará
na não obrigatoriedade de liquidação, por parte do mesmo, junto aos Subestabelecimentos.
146. Quando os prazos agendados coincidirem com finais de semana ou feriados, as
liquidações deverão ser feitas no primeiro dia útil subsequente.
147. Da mesma maneira, o Emissor não deverá vincular o pagamento aos
Credenciadores ao recebimento do pagamento do Portador.
Feriados Nacionais na Liquidação

148. O processo de agendamento considera somente os feriados nacionais e finais de
semana para cálculo de agendamento. Nesses casos, o agendamento/liquidação de fundos
será feito no primeiro dia útil subsequente.
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VIII.

REGRAS DE DISPUTA (CHARGEBACK)

Seção I – Disposições Gerais

149. Este Capítulo regula os procedimentos e contestações e reinvindicações de
Transações realizadas no âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard, contendo a identificação dos
motivos de devolução e de rejeição das transações de pagamento, contemplando a
descrição e a exemplificação de cada caso, inclusive quanto às regras de reversão de
Transação.
Procedimentos para Contestações e Reivindicações

150. As contestações e reivindicações podem ocorrer durante o processamento para
liquidação de uma Transação, desde que observadas as condições específicas para tanto,
especialmente no que diz respeito às razões e códigos de Chargeback estabelecidos neste
Regulamento.
151. Se um Participante contesta o valor de um crédito ou débito de uma Transação do
arquivo, o qual tenha sido avisado e pretende obter reembolso, o Participante deverá, uma
vez identificado e avisado por escrito, dentro de um dia útil, solicitar uma investigação do
caso ao Instituidor.
152. Em qualquer circunstância, o Participante deve realizar a transferência de fundos
em tempo oportuno como refletido no aviso para evitar penalidades de liquidação, a menos
que seja notificado de outra forma pelo Instituidor.
153. Mediante a solicitação do Instituidor, o Participante deve fornecer registros de
compensação relevantes e outra documentação necessária para evidenciar o valor
envolvido.
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Seção II – Responsabilidades dos Participantes

Responsabilidades do Instituidor

154. O Instituidor tem como responsabilidade o estabelecimento das normas, prazos e
tarifas que serão utilizadas pelos Participantes no processo de disputa de uma Transação,
conforme descrito neste Regulamento.
155. Essa disputa inicia-se com a demanda de um Portador ao seu banco Emissor. O
qual utilizando-se das regras (prazo, documentação, classificação de motivos específicos,
conforme descritos abaixo) pré-estabelecidas pelo Instituidor envia mensagem ao
Credenciador responsável pela captura e processamento dessa Transação para análise da
reclamação do Portador.
156. Para cada situação, o Instituidor determina procedimento específico e
documentação comprobatória que suporte e dê condições ao Credenciador na
intermediação dessa reclamação junto ao Estabelecimento Comercial reclamado.
Responsabilidades do Emissor

157. Todos os Emissores são responsáveis por intermediar as reclamações de seus
Portadores, estruturando de forma adequada (conforme normas e regras estabelecidas
pelo Instituidor) ao Credenciador pelo qual essa Transação foi capturada no
Estabelecimento Comercial.
Responsabilidades do Credenciador

158.

O Credenciador é responsável por:
(i)

Checar os dados enviados pelo Emissor

(ii)
Encaminhar essa reclamação ao Estabelecimento Comercial com a
documentação enviada pelo Emissor/Portador do Cartão, debitando o valor dessa
Transação desse Estabelecimento Comercial e creditando o Emissor para que esse
reembolse seu portador.
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Responsabilidades do Subcredenciador de Pagamento

159. O Subcredenciador de Pagamento é responsável por checar os dados enviados pelo
Emissor/Credenciador/Portador do Cartão, conforme aplicável, e encaminhar essa
reclamação ao Subestabelecimento Comercial com a documentação enviada pelo
Emissor/Credenciador/Portador do Cartão, debitando o valor dessa Transação deste
Subestabelecimento Comercial e creditando o valor na conta do Credenciador para que
este credite o Emissor, que deverá reembolsar seu Portador.
Seção III – Aspectos Procedimentais de Chargeback

Responsabilidades Gerais

160. Nos casos em que o Credenciador não acatar a solicitação do Emissor, o mesmo
devolverá essa solicitação debitando novamente o Emissor. Essa devolução é denominada
Reapresentação, sendo que de acordo com as regras estabelecidas pelo Instituidor, poderá
ser feita até duas vezes para a mesma Transação.
161. Nos casos em que houver insistência de alguma das partes, o Instituidor atuará
como árbitro para julgamento e decisão final da responsabilidade sobre a Transação. Nesse
momento a parte perdedora será debitada na íntegra da Transação e o caso não poderá
mais ser apresentado.
162. Todas as Transações deverão ser suportadas por documentação específica
determinada pelo Instituidor. Essas documentações servirão de suporte ao
Credenciador/Subcredenciador
na
comprovação
junto
ao
Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial do motivo pelo qual o Portador ou o
Emissor solicitam o referido débito.
Formas e Prazos para Devolução do Pagamento

163. Após a apresentação de uma Transação do Credenciador ao Emissor, este poderá
determinar que, por uma razão específica, a Transação poderá ser inválida. O Emissor
poderá, então, realizar um Chargeback para uma possível solução.
164. Em nenhuma circunstância, o Emissor, Credenciador, Estabelecimento Comercial
ou Portador devem reter fundos, bens ou serviços duas vezes pela mesma Transação.
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165. Ao realizar o Chargeback, o Emissor deverá efetuar o crédito ao Portador utilizandose dos seus sistemas de faturamento.
Emissor – Credenciador

166. Ao emitir um Chargeback, o valor da Transação é debitado automaticamente da
conta do Credenciador e creditada para o Emissor.
Credenciador – Estabelecimento Comercial/Subcredenciador

167. O Credenciador efetuará o débito ao Estabelecimento Comercial/Subcredenciador
quando o mesmo comprovar que a reclamação do Portador é procedente. Para cada
Transação, os procedimentos de intercâmbio permitem as seguintes etapas de
processamento:
(i)

Chargeback;

(ii)

Segunda Apresentação;

(iii)

Arbitragem; e

(iv)

Apresentação de Caso de Arbitragem.

168. O processo de Chargeback pode ser ilustrado de acordo com a tabela abaixo, a qual
contém as principais fases de disputa de uma Transação:

Etapa

Descrição

Apresentação da Transação

O Credenciador envia a Transação para o Emissor.

O Portador ou o Emissor contesta a Transação.
Solicitação de Acesso a
Documentos
Chargeback
Segunda Apresentação

O Emissor poderá solicitar uma cópia do comprovante
de vendas para apoiar ou identificar um potencial
Chargeback.
O Emissor inicia o Chargeback no prazo aplicável por
meio de código de mensagem específico.
Quando aplicável, o Credenciador poderá processar
uma Segunda Apresentação em 45 dias corridos, a
contar da data do Chargeback.
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Quando aplicável, o Emissor poderá iniciar um
Chargeback de Arbitragem

Chargeback de arbitragem em 45 dias corridos, a
contar da Segunda Apresentação
O Credenciador poderá apresentar um caso de

Arbitragem

Arbitragem ao Instituidor para decisão da contestação
em 45 dias corridos, a contar do Chargeback de
arbitragem.

Processo de Arbitragem

169. Em caso de conflito, o Emissor ou o Credenciador poderão solicitar ao Instituidor
análise diferenciada de um Chargeback, sempre após a Segunda Apresentação. O
Instituidor decidirá avaliando as justificativas/documentações apresentadas pelos
Participantes.
170. Depois que um Emissor inicia um Chargeback de Arbitragem, nem ele e nem o
Credenciador terão direito a outro Chargeback ou Apresentação sobre a mesma transação.
171. Um Credenciador poderá apresentar um caso de arbitragem ao Instituidor para
resolver a contestação por uma das seguintes razões:
(i)

Entender que o Chargeback de arbitragem do Emissor era inválido;

(ii) Não ter recebido a documentação comprobatória que o Emissor deveria ter
fornecido com o Chargeback de arbitragem; e/ou
(iii) Capacidade de fornecer provas documentadas para solucionar o Chargeback
de arbitragem (o Instituidor não levará em consideração a documentação adicional
que o Credenciador deveria ter fornecido ao Emissor com a Segunda Apresentação).
172. O Instituidor decidirá sobre o caso com base na documentação fornecida nos ciclos
de processamento do Chargeback. Portanto, ambos os Participantes devem assegurar que
estão apresentando seu caso da melhor maneira — o Emissor com seu Chargeback e
Chargeback de arbitragem e o Credenciador com a sua Segunda Apresentação e a
apresentação do caso à Arbitragem.
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Conformidade

173. O Participante poderá apresentar um caso de conformidade quando todas as
seguintes condições forem satisfeitas:
(i)
Determinado Participante, direta ou indiretamente, infringiu qualquer uma
das normas da Instituidor;
(ii)

Nenhum código de Chargeback pode solucionar a infração;

(iii)
O Participante enviou uma carta de pré-conformidade para o outro
Participante, pelo menos 30 dias corridos antes da apresentação do caso ao
Instituidor, para proporcionar ao cliente a oportunidade de corrigir a situação, e este
esforço não obteve êxito. O Participante deve enviar a carta de pré-conformidade,
mencionando a infração técnica específica e documentando a perda financeira
possível ou decorrente;
(iv)
O Participante que estiver apresentando o caso poderá documentar uma
perda financeira em função de uma infração, e não simplesmente alegar uma infração
como a base para a apresentação do caso. Em outras palavras, a perda poderia ter
sido evitada se o outro Participante ou afiliado tivesse cumprido as normas; e
(v)
O Participante apresenta o caso de conformidade ao Instituidor, dentro do
prazo aplicável, pelo valor correto contestado em moeda nacional.
174. Cada caso de pré-conformidade enviado deverá incluir toda a documentação
pertinente de suporte à infração, assim como a comprovação da perda financeira.
175. Ao receber um caso de conformidade, o Instituidor notificará os Participante
envolvidos no caso.
176. O Instituidor deve receber qualquer contestação ou informação adicional sobre o
caso dentro do período de espera aplicável para apresentação de casos. O Instituidor não
decidirá um caso até que tenha decorrido o período de espera, a menos que o Participante
contra o qual o caso foi apresentado avise o Instituidor que ele não deseja aceitar a
responsabilidade pelo valor contestado.
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177. Na sequência, será feita a revisão da documentação e o Instituidor decidirá se pode
aceitar o caso para obter solução.
178. O Instituidor recusará o caso de conformidade se o Participante que estiver
apresentando o caso não cumpriu com todas as exigências de apresentação de casos,
incluindo as seguintes razões:
(i)
O caso não tem documentação suficiente para permitir que o Instituidor tome
uma decisão;
(ii) O Participante apresentou o caso após o período apropriado para a
apresentação de casos; e
(iii) O Participante apresentou o caso indevidamente. Isso inclui a apresentação de
um caso contra o Participante errado, apresentação do caso por um valor incorreto
ou o envio de um caso com vários Chargebacks não relacionados, entre outros (por
exemplo, diferentes Portadores, Estabelecimentos Comerciais ou códigos de
Chargeback).
179. Os casos recusados por qualquer uma das razões acima estarão sujeitos a um
débito referente à tarifa de apresentação de casos e a todas as outras tarifas aplicáveis.
180. Se o Instituidor aceitar um caso para análise, cada parte terá a oportunidade de
enviar para exame a documentação que considerar apropriada ao caso.
181. O Participante deve enviar qualquer documentação adicional, incluindo o número
atribuído ao caso, para o Instituidor dentro do prazo aplicável. Todos os Participantes com
casos apresentados contra eles devem analisar a documentação do caso imediatamente
para assegurar que todas as informações estejam corretas e completas. A ausência de
notificação escrita ou eletrônica ao contrário, constituirá a aceitação, por parte do
Participante contra o qual o caso foi apresentado, para proceder com o processo de
decisão.
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182. O Instituidor emitirá a decisão e notificará todas as partes após a conclusão de sua
investigação. Quando o Instituidor emitir uma decisão sobre um caso de conformidade,
notificará todas as partes e cobrará uma tarifa administrativa contra o Participante
responsável pelo caso. O Participante que perder o caso será também responsável pela
tarifa de apresentação do caso.
Seção IV – Razões e Códigos de Chargeback

183. O Arranjo Hiper/Hipercard também conta com códigos de reversão de pagamento,
os quais podem ser enviados no âmbito de uma Transação. Nesse sentido, um Chargeback
pode ocorrer em razão de qualquer dos motivos elencados na tabela abaixo:
Código

Descrição

Exemplificação
Usado

quando

mesmo

cancelamento do
Estabelecimento

após

plano/assinatura,
Comercial

o
o

continua

cobrando do Portador do Cartão; ou
4841

Transação Recorrente

quando a assinatura foi renovada sem

Cancelada

autorização do portador; ou ainda quando o
Emissor listou a conta no arquivo Serviço
de Cancelamento de Pagamentos e
mesmo

assim

o

Estabelecimento

Comercial continua cobrando
Usado quando a qualidade ou acabamento
do produto/serviço não é como descrito; ou
4853

Mercadoria Defeituosa/Não
confere com o descrito

em caso de mercadoria falsificada; ou
quando os termos do contrato não foram
cumpridos como descrito; ou ainda em
casos em que a mercadoria não podia ser
utilizada com a finalidade pretendida

4855

Mercadoria não recebida ou
serviços não prestados

Usado quando o produto/serviço comprado
não foi entregue ao Portador do Cartão
dentro do prazo acertado
Usado quando o Portador contesta

4859

Adendo

qualquer débito posterior que represente
um adendo de uma Transação válida no
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mesmo Estabelecimento (por ex. hotel e
locadora de veículos)
Usado quando o Portador do Cartão efetua
Contestações ref. ATM

saques em caixas eletrônicos, porém não
saiu dinheiro ou é processado saque a
maior ou menor do valor solicitado
Usado quando o portador cancelou a
Transação no prazo e ocorre uma cobrança
posterior; ou quando o portador utilizou os

No show

serviços do hotel ou
Estabelecimento

cia aérea; ou o

Comercial ofereceu

acomodação alternativa; ou o valor cobrado
difere da taxa informada ao Portador ou o
Portador não foi avisado sobre a taxa
Usado

quando o

Estabelecimento

Comercial cancelou a Transação ou
quando o Portador devolveu a mercadoria
e o crédito não foi processado no Cartão;
ou quando o Estabelecimento Comercial
4860

Crédito não processado

não informou ao Portador as políticas de
cancelamento e está se recusando a
cancelar; ou quando o Portador cancelou
TIMESHARE (hospedagem compartilhada)
no prazo de 14 dias; ou ainda quando o
Estabelecimento Comercial

lançou um

débito em vez de crédito
Valor da Transação diferente
4831
Pagamento por outros meios

Usado quando o valor lançado ao Portador
do Cartão é maior ou menor do acordado
Usado quando o Portador do Cartão não
utiliza o instrumento do Arranjo para efetuar
o pagamento
Usado quando o Emissor lança os valores

4834

Transação processada em
duplicidade

em duplicidade, sendo que a data da
compra, Estabelecimento Comercial, valor
da Transação, número do bilhete de CIA
Aérea devem ser iguais
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Ocorre quando o número de parcelas está
incorreto; quando uma parcela foi
4850

Contestações de Transações

antecipada

indevidamente;

quando

a

parceladas

compra foi de crédito à vista e o débito foi
lançado parcelado; ou ainda quando
ocorreu antecipação indevida das parcelas

Portador não se recorda de
4863

uma compra efetuada sem a
presença do Cartão

Usado quando por algum motivo o Portador
não reconhece a compra efetuada
Usado quando o Credenciador ou

4808

Emissor não

autorizou a

Transação

Prestador de Serviço de Rede envia uma
Transação a qual não foi autorizada pelo
Emissor
Usado quando não há solicitação de

4807

Arquivo

do

Boletim

de autorização devido Floor Limit e o Cartão

Advertência

está listado no boletim de proteção do
Instituidor
Usado quando a Transação for enviada ao
Emissor acima do prazo previsto nas regras

4842

do Instituidor, que é de 180 dias após a

Apresentação Tardia

autorização, ou 30 dias para casos de
Transação manual ou ainda 7 dias para
Transação com Cartão não-presente

Número da conta não consta
4808

na base

de cartões

do

Emissor
Portador

Credenciador ou Prestador de Serviço de
Rede

é de um

número

de

Cartão

Inexistente (Fraude)
alega

reconhecer, participar
4837

Usado quando a autorização solicitada pelo

não
ou

Usado quando o Portador do Cartão não

autorizar uma Transação

reconhece a Transação, sendo

(Chargeback é inválido para

quando essa foi feita por meio de digitação

Transações

vedado

efetuadas com de senha do Portador.

chip ou Transações seguras).
4849

Atividade

suspeita

de

Estabelecimento Comercial.

Usado
Comercial

quando

o

encontra-se

Estabelecimento
na

lista

de

atividades questionáveis do Instituidor
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4870

Transferência

de

responsabilidade do chip.

IX.

Usado quando a Transação de um Cartão
com chip foi feita em terminal utilizando-se
a tarja magnética

GERENCIAMENTO DE RISCOS2

Seção I – Disposições Gerais

184. Este Capítulo trata dos principais riscos a que os Participantes incorrem em função
das regras e dos procedimentos que disciplinam a prestação dos serviços de pagamento
de que trata o Arranjo Hiper/Hipercard, bem como os mecanismos utilizados para seu
gerenciamento.
185. Os Participantes do Arranjo Hiper/Hipercard podem estar sujeitos às seguintes
categorias de risco, conforme a atividade exercida por cada um:
(i)
Risco de Crédito: É entendido como a possibilidade de ocorrência de perdas
associadas ao não cumprimento pela contraparte de suas respectivas obrigações
financeiras nos termos pactuados, à redução de ganhos ou remunerações, às
vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. Este risco é
aplicável quando exista uma relação de crédito entre Participantes;
(ii)
Risco de Liquidez: É entendido como a possibilidade de um Participante não
ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas,
correntes e futuras sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas
significativas;
(iii)
Risco Regulatório: O surgimento de novas leis e/ou alterações em normas
na regulamentação vigente podem trazer custos de ajuste não previstos ou mesmo
conter cláusulas proibitivas para um ou mais Participantes continuarem operando. De
qualquer modo, quaisquer que sejam as mudanças, um ou mais Participantes podem
ser afetados de forma que se retire do negócio por escolha própria, ou seja, obrigado
a se retirar gerando ajustes no funcionamento do mercado que venham a
melhorar/piorar o posicionamento de outros Participantes. Além disso, a alteração nas
regras vigentes pode modificar fortemente o modelo atual de negócio exigindo até
mesmo capitalização por parte de um ou mais Participantes como medida obrigatória
para adequação;

2

A estrutura de gerenciamento de riscos prevista neste Capítulo está sob análise interna do Instituidor e sob
discussões com o Banco Central do Brasil. Após a finalização das referidas discussões, os modelos analisados
serão transplantados para este Regulamento.
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(iv)
Risco de Mercado:
O ritmo do setor de cartões de crédito depende
diretamente do nível de consumo da população e da escolha da forma de pagamento
por parte dos consumidores. O consumo da população depende do nível da atividade
econômica e é suscetível à oferta de crédito na economia. Já a escolha do instrumento
de pagamento a ser utilizado pelos consumidores depende de muitas variáveis, e boa
parte delas não está ao alcance dos Participantes ou mesmo da própria indústria de
cartões. Isto significa dizer que os Participantes, de certo modo estão à mercê do nível
de atividade econômica e de decisões exógenas tomadas por consumidores, e ambas
podem afetar negativamente a rentabilidade do negócio dos Participantes. Ainda, a
performance financeira de um ou mais Participantes pode afetar negativamente os
negócios de outros Participantes; e
(v)
Risco
Operacional:
Todos
os
Participantes
dependem
de
comunicação/conectividade com o Instituidor e com os demais Participantes para
manter o processamento de Transações em pleno funcionamento. Em caso de falha de
comunicação/conectividade, por quaisquer motivos, com o Instituidor ou com qualquer
dos demais Participantes, um ou mais Participantes podem perder negócios já que
estarão impossibilitados de processar as Transações de forma adequada.

186. Ao participar do Arranjo Hiper/Hipercard, os Participantes poderão estar sujeitos aos
riscos acima mencionados, os quais podem importar na exposição financeira entre
Participantes, conforme os itens abaixo:

(i) Exposição entre Instituidor e Emissor: O risco que o Instituidor incorre junto aos
Emissores é o de não pagamento de tarifas contratuais e o da não liquidação dos
volumes de Transações;

(ii) Exposição entre Instituidor e Credenciador/Subcredenciador: Com relação ao
Credenciador ou Subcredenciador de Pagamento, o Instituidor incorre em risco
financeiro no caso de não pagamento ao Instituidor pelo Credenciador, também
responsável pelas Transações realizadas por meio do Subcredenciador de
Pagamento, de tarifas contratuais, e o risco de não liquidação das Transações junto
aos Estabelecimentos e Subestabelecimentos Comerciais;

(iii) Exposição entre Credenciador e Emissor: Com relação ao Emissor, o Credenciador
incorre no risco da não liquidação das Transações;
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(iv) Exposição entre Subcredenciador e Credenciador: Com relação ao Credenciador, o
Subcredenciador de Pagamento incorre no risco da não liquidação das Transações
por parte daquele. Da mesma forma, considerando que o Credenciador é responsável
pelas Transações realizadas por meio do Subcredenciador de Pagamento, o
Credenciador também incorre no risco da não liquidação das Transações por parte do
Subcredenciador de Pagamento; e

(v) Exposição entre Emissor e Portador: O Emissor incorre no risco da inadimplência de
seus Portadores.
Seção II – Estrutura de Gerenciamento de Riscos

187. Será criado comitê de avaliação dos critérios de risco, o qual se reunirá sob
demanda. Este comitê será responsável pela validação das análises e acompanhamento
apresentados, bem como pela ratificação de eventuais pedidos adicionais de garantias a
qualquer um dos Participantes do Arranjo.
188.

Este comitê será composto pelos seguintes membros:

Bandeira

IBBA

ACGRF

Dir. de Bandeiras

Dir. de Crédito

Diretoria DRCM

Supte de Bandeiras

Ger. de Crédito IFs

Supte SRCGE
Ger Ris Cred Cib

Aceitação de Garantias e Gerenciamento
189. O Instituidor, segundo critérios de gestão de risco, poderá solicitar aos Participantes
garantias para a liquidação das Transações. Tais critérios adotados pelo Instituidor do
Arranjo serão não discriminatórios e atenderão aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Essa garantia será executada quando o Participante não honrar com suas
obrigações financeiras estabelecidas nos termos do Arranjo.
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190. A análise econômico-financeira do Participante é realizada mediante a análise da
documentação solicitada e de um questionário específico. Dependendo do nível de risco
apresentado, conforme o modelo de rating e avaliação interna de riscos, a apresentação de
garantia, para parte ou a totalidade da exposição, será obrigatória.
191. A análise de um novo Participante será feita levando-se em consideração a sua
classificação nas agências de avaliação de risco.
192. Em linha com o resultado da análise do Participante, o Instituidor poderá aceitar
como garantia fiança de banco de 1ª linha, nacional ou estrangeiro.
Das garantias e coberturas

193. O Instituidor realizará análise de risco para cada Participante do Arranjo, de forma a
garantir as condições de participação no Arranjo com menor nível de risco para os demais
Participantes e o próprio Instituidor.
194. Face ao não cumprimento de obrigação de liquidação por parte de algum
Credenciador do Arranjo, o Instituidor garantirá a liquidação do credenciador até o
Subcredenciador ou Estabelecimento Comercial.

195. Neste caso, o Instituidor poderá, de acordo com os critérios previstos neste
Regulamento, executar as garantias apresentadas pelo respectivo Participante
imediatamente após ocorrência de falha de liquidação do respectivo Participante. O
Instituidor poderá, ainda, solicitar garantias adicionais do respectivo Participante, de forma
a assegurar a liquidação das demais Transações em que tal Participante estiver envolvido.
196. Nos casos de interrupção das atividades de algum Credenciador de forma unilateral,
a execução das garantias bem como a liquidação das Transações junto aos credenciados,
conforme o caso, poderá ser feita diretamente pelo Instituidor. Os recursos obtidos com a
execução das garantias deverão ser utilizados para reembolsar as Transações liquidadas
junto aos credenciados pelo próprio Instituidor em nome do Credenciador.
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197. Nos casos de interrupção das atividades de algum Subcredenciador de Pagamento
de forma unilateral, a liquidação das Transações junto aos Subestabelecimentos
Comerciais deverá ser feita diretamente pelo Credenciador, que pode solicitar garantias
diretamente ao subcredenciador tanto para o fluxo do subcredenciador para o
estabelecimento comercial quanto para eventual chargeback.
Documentação Exigida do Participante

199. A fim de avaliar os Participantes do Arranjo Hiper/Hipercard, o Instituidor poderá
requerer os seguintes documentos:
(i)
Quadro societário completo de todo o Grupo Econômico, até o nível de
pessoa física;
(ii)

Cópia do contrato social ou estatuto e ata da última alteração;

(iii)
Balanço Patrimonial de todas as empresas do Grupo Econômico e
Consolidado (completo contendo: Ativo, Passivo, DRE, Notas Explicativas, Fluxo de
Caixa e DMPL - Demonstração de Mutação de Patrimônio Líquido) dos 2 últimos
exercícios e Balancete mais recente. Os demonstrativos, preferencialmente, devem
ter sido auditados por empresa de auditoria reconhecida no mercado;
(iv)
Para empresa com matriz no exterior, enviar os últimos 2 relatórios anuais
ou link de acesso na internet;
(v)
Preenchimento do formulário de risco, enviado via e-mail à área de Crédito
e Risco, desde que o domínio do remetente seja do Instituidor a ser analisada; e
(vi)
Demais aberturas que podem eventualmente ser solicitadas pela área
responsável pela análise quando necessário. Dentre as quais, cabe destacar:
aberturas contábeis, referências bancárias, patrimônio possuído pelos acionistas da
empresa além da própria etc.
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200. A garantia poderá ser solicitada, a critério do Instituidor, dependendo do nível de
risco apresentado na análise, calculado de acordo com a tabela abaixo. O objetivo é
suportar o nível de risco alocado no processo de liquidação financeira das Transações.
201. A garantia deverá ser dada por meio de carta de fiança fornecida por bancos locais,
categorizados como de primeira linha em função do nível de risco atribuído, exceto Banco
Itaú.
Cálculo de garantia

202. Cálculo de garantia: O valor da garantia requerida será informado pela área de
negócios através de boletins. O valor solicitado de garantia poderá variar em decorrência
do prazo em que a fiança estará em vigor.
203. Para o cálculo de garantia, utiliza-se uma fórmula, disponibilizada por boletim, para
obtermos o valor da garantia requerida conforme escala rating. Para os Participantes com
classificação de baixíssimo risco, não será necessária a apresentação de garantia.

Risco

Solicitação de garantia em relação à
Exposição

Baixíssimo

Não é necessária garantia

Baixo

25% do cálculo de garantia

Médio

75% do cálculo de garantia

Alto

100% do cálculo de garantia

Altíssimo

Negar/Rever participação

204. Ao final, é obtido o resultado do rating de crédito calculado e o valor da garantia que
será solicitada ao parceiro, caso haja necessidade. Será instituído comitê de crédito e
negócio e elaborada sua política e plano de alçadas previamente definido, que possa avaliar
a situação geral da empresa e, com base em informações eventualmente não captadas
pelo modelo de RR (como, por exemplo, perspectivas de desempenho futuro) propor e
aprovar exceções à regra.
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Posições Pendentes

205. Dado o não pagamento por parte do Emissor, o Instituidor comunicará o mesmo e
se utilizará das disponibilidades, aplicações e/ou linhas de crédito no mercado do IAP para
honrar os compromissos do Emissor com os Credenciadores, e tomará as medidas
necessárias para o recebimento de seus direitos.
206. Caso o não recebimento dos valores devidos ocorra em decorrência de falha
operacional em um prazo de até 5 dias, o Instituidor cobrará juros por dia de atraso,
conforme taxas publicadas pelo Instituidor. Senão, recorrerá às garantias acessórias
requeridas no contrato para a cobertura das contas em aberto.
Execução de Garantia

207.

A garantia entregue ao Instituidor poderá ser acionada nas seguintes situações:

(i)

Insolvência do Participante;

(ii)
Atraso superior a 5 dias corridos no repasse do valor da Transação pelo
Emissor ao Credenciador ou ação por parte de Estabelecimentos Comerciais ou
Subcredenciadores contra o Instituidor em função do não cumprimento de acordo
entre Credenciador e Estabelecimento/Subcredenciador e/ou
(iii)
Intervenção, liquidação extrajudicial, estabelecimento de regime de
administração especial temporária – RAET, falência decretada ou pedido de
recuperação judicial ou extrajudicial requerida pelo Participante.
Acompanhamento

208. O acompanhamento de restrições creditícias dos Participantes será realizado
continuamente. Por processo que permite o monitoramento de Participantes em relação às
restrições de crédito no momento de sua inclusão ou baixa no banco de dados da órgãos
de proteção ao crédito. Adicionalmente, outras fontes como notícias de jornal, pontualidade
dos pagamentos, rumores de mercado e eventuais contatos diretos com a administração
da empresa serão utilizados para assegurar um monitoramento próximo e efetivo.
209. O acompanhamento contínuo dessas informações permite que sejam tomadas
medidas preventivas ou corretivas, que resultam na mitigação de riscos.
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Acompanhamento de Participantes

210. Além da monitoração contínua das restrições de crédito, poderá ser realizada
anualmente, ou em periodicidade a definir, uma reavaliação dos indicadores econômicofinanceiros dos Participantes, podendo o Instituidor contar com a assessoria da área de
Crédito e Risco do IUH nesse processo.
Processo de indenização e atribuição de responsabilidades

211. Após a execução das garantias, o Instituidor do Arranjo liquidará as Transações
junto às partes prejudicadas de acordo com o critério exposto nos itens anteriores.
Seção III – Mecanismos de Proteção e Segurança da Informação

212. O Instituidor exige que os Participantes sigam alguns padrões mínimos de
Segurança para manter a integridade dos dados do Arranjo.

213. O Instituidor e os Participantes trocam chaves de criptografia de senha (PEKS) de
duas maneiras: estática e dinâmica. Participantes conectados diretamente que estão
processando Transações com senha podem usar criptografia de chave estática ou dinâmica
para cifrar a senha.
214. O Instituidor realizará revisões periódicas de segurança com Participantes
selecionados através de auditores independentes. Estas revisões deverão assegurar a
conformidade com os requisitos de segurança do Instituidor e com as melhores práticas de
mercado geralmente aceitas.
Requisitos de Segurança – Emissor

215. Processamento: Os Emissores deverão possuir parque tecnológico com capacidade
adequada de processamento e segurança das informações trafegadas de forma a garantir
as conectividades entre o Instituidor e o Emissor. Desta forma, irá garantir os prazos e
condições de segurança necessárias para a adequada manutenção de todas as bases de
dados.
216. Todas as Transações deverão trafegar utilizando-se sistemas de criptografia
dinâmica entre todos os Participantes.
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217. Portadores: O Emissor é responsável pela guarda dos dados pessoais e
transacionais dos Portadores de forma a garantir estrita observância das regras e normas
de sigilo bancário estabelecidas pelo Banco Central.
218. Além disso, deverá oferecer condições de segurança aos Portadores no acesso de
tais informações, tais como (i) sistema online com senha própria que deverá ser utilizada
toda a vez que o Portador acessar o sistema; e (ii) emitir Cartões com chip e códigos de
segurança de forma a permitir a confirmação de que o instrumento de pagamento não possa
ser utilizado por terceiros.
219. Backups: Os Emissores deverão possuir sistemas redundantes de forma a garantir
o estabelecido entre os Participantes do Arranjo à capacidade de resposta às solicitações
de aprovação de Transações. Dessa forma, em casos críticos de inoperância no primeiro
nível, um segundo nível deverá ser acionado com a mesma capacidade de atendimento
das demandas correntes.

Requisitos de Segurança – Credenciador, Subcredenciador e Prestador de Serviço
de Rede

220. Credenciadores, Subcredenciadores e Prestadores de Serviço de Rede devem estar
em conformidade com a edição mais recente dos seguintes documentos, disponíveis em
www.pcisecuritystandards.org:
(i)

Requisitos de Segurança de Senhas do Setor de Cartões;

(ii)
Requisitos de Segurança de Dispositivos de Entrada de Senha de POS do
Setor de Cartões de Pagamento; e
(iii)

Requisitos de Segurança de Teclado para Senha Criptografada do Setor de
Cartões.

221. Todos os Credenciadores, Subcredenciadores e Prestadores de Serviço de Rede
que executam o processamento de Transações com senha devem estar em conformidade
com os requisitos de segurança para senha e gerenciamento de chaves especificados nos
requisitos de segurança de senhas do setor de cartões de pagamento.
222. Além disso, todos os Credenciadores, Subcredenciadores e Prestadores de Serviço
de Rede devem seguir os seguintes padrões para criptografia de senha:
(i)
Executar toda a criptografia, tradução e decodificação de senha para a rede
usando a criptografia de hardware;
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(ii)
Não executar a criptografia, tradução ou decodificação da senha sob rotinas
de software do Padrão de Criptografia de Dados (DES) Tripla; e
(iii)

Usar o algoritmo DES Tripla para realizar toda criptografia.

223. Credenciadores, Subcredenciadores e Prestadores de Serviço de Rede devem
assegurar que cada Terminal POS, se aplicável:
(i)
Tenha um leitor de tarja magnética capaz de ler os dados da Trilha 2 e
transmitir esses dados ao Emissor para autorização;
(ii)

Permitir que o Portador insira os dados da senha de forma privada;

(iii)
Evitar que uma nova Transação seja iniciada antes que a Transação anterior
seja concluída; e
(iv)

Validar a autenticidade do Cartão ou de outro instrumento de pagamento.

224. Com relação às funções eletrônicas realizadas por um terminal, os seguintes
requisitos são aplicados:
(i)

Uma Transação não pode ser recusada devido à validação do BIN ou do INN;

(ii)
Uma Transação não pode ser recusada como resultado de revisões ou
validações realizadas sobre o comprimento do número de conta principal (PAN), data
de vencimento, código de serviço, dados discricionários ou dados do dígito de
verificação do Dispositivo de Acesso;
(iii)
Testes ou revisões na Trilha 1 não devem ser realizados com a finalidade de
desqualificar uma Conta de Pagamento Pós-Paga para participação no
processamento do sistema de Intercâmbio.
225. Os terminais que aceitam cartões com Chip no padrão EMV devem ser as seguintes
diretrizes:
(i)
Cada Terminal POS híbrido (que aceite Transações realizadas por meio de
Chip ou tarja magnética) que lê e processa aplicativos de pagamento em
conformidade com o EMV deve ler e processar aplicativos de pagamento em
conformidade com o EMV;
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(ii)
Cada caixa eletrônico híbrido e terminal de agência híbrido com base em
senha que lê e processa aplicativos de pagamento em conformidade com o EMV deve
ler e processar aplicativos de pagamento do Instituidor em conformidade com o EMV;
(iii)
Cada terminal híbrido deve realizar uma Transação com chip quando um
Cartão ou dispositivo de acesso com chip for apresentado em conformidade com
todos as normas aplicáveis;
(iv)
Cada terminal de POS híbrido com capacidade off-line deve ser compatível
com a Autenticação de Dados Estáticos (SDA) off-line e a Autenticação de Dados
Dinâmicos (DDA) off-line como métodos de autenticação de Cartão (CAMs). Cada
Terminal POS híbrido com capacidade off-line certificado pelo Instituidor também
deve aceitar a Autenticação de Dados Combinados (CDA) off-line como um CAM; e
(v)
Cada Terminal POS híbrido que aceita o processamento de senha off-line
deve ser compatível tanto com a opção de texto claro como a opção de senha
criptografada.
226. Credenciadores, Subcredenciadores e Prestadores de Serviço de Rede devem
assegurar que todos os Terminais de POS atendam aos seguintes requisitos do Setor de
Cartões de Pagamento (PCI):
(i)
Todos os Terminais de POS devem estar em conformidade com o Manual
de requisitos de Segurança de Senhas do Setor de Cartões de Pagamento; e
(ii)
Todos os Terminais de POS, mesmo aqueles recém-instalados, substituídos
ou reformados devem estar em conformidade com os Requisitos de Segurança do
PCI.
227. Se um Participante questionar o Terminais de POS no que diz respeito aos atributos
de segurança física (aqueles que impedem um ataque físico ao dispositivo) ou atributos de
segurança lógicos (capacidades funcionais que impedem, entre outras coisas, a saída de
uma senha em texto claro ou uma chave criptográfica), o Instituidor tem o direito de realizar
uma avaliação independente às expensas do fabricante.
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228. Para a transmissão segura da senha dos Terminais de POS para o sistema host do
Emissor, o Terminais de POS deve criptografar a senha usando o algoritmo aprovado para
cifragem de senha indicado na norma ISO 9564-2 e o formato de bloco de senha
apropriado, como previsto na norma ISO 9564-1.
229. Se o teclado para senha e o componente de segurança dos Terminais de POS não
estiverem integrados em um único dispositivo inviolável, então para uma transmissão
segura da senha, do teclado para senha para o componente de segurança, o teclado para
senha deve criptografar a senha utilizando o algoritmo aprovado para criptografia de senha
indicado na norma ISO 9564-2.
Padrões de Segurança de Terminais de POS Sem Fio e Terminais de POS
habilitados para IP de Internet/Stand-Alone
230. O Instituidor estabelece requisitos de segurança para a criptografia de dados
confidenciais através de Terminais de POS. Estes requisitos se aplicam aos Terminais de
POS que usam tecnologias sem fio de longa distância, como General Packet Radio Service
(GPRS) e Code Division Multiple Access (CDMA), para se comunicar com os hosts e
terminais independentes conectados por IP que se conectam através da Internet.
231. Todos os Terminais de POS sem fio e Terminais de POS habilitados para IP e
Internet devem aceitar a criptografia de Transações e de dados do Portador entre o
Terminal POS e o sistema do servidor com o qual eles se comunicam, usando algoritmos
de criptografia aprovados pelo Instituidor.
232. Se os Terminais de POS habilitados para IP e Internet implantados forem suscetíveis
a ataques a partir de redes públicas, os Credenciadores devem assegurar que eles sejam
aprovados pelo Programa de Testes de Segurança de Terminais de POS por IP (PTS) do
Instituidor.
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233. Os Terminais de POS habilitados para IP e Internet podem ser submetidos à
avaliação de segurança em laboratórios reconhecidos pelo Programa de Testes de
Segurança (PTS) por IP do Instituidor para aprovação posterior.
Padrões de Migração de DES Tripla

234. Os Padrões de Criptografia de Dados Tripla (DES), comprimento mínimo da chave
dupla (DES Tripla), devem ser implementados da seguinte forma:
(i)
Todos os Terminais de POS recém-instalados, incluindo Terminais de POS
substituídos ou reformados, devem ser aptos para DES Tripla. Este requisito se aplica
aos Terminais de POS de propriedade de Participantes e não Participantes;
(ii)
Todos os sistemas host de Participantes e de processadores devem aceitar
a DES Tripla;
(iii)
É enfaticamente recomendado que todos os Terminais de POS estejam em
conformidade com a DES Tripla e sejam compatíveis com chip;
(iv)
Todos os Terminais de POS que fazem parte de Terminais de caixas
eletrônicos devem estar em conformidade com a DES Tripla; e
(v)
Todas as Transações baseadas em senha encaminhadas para o sistema de
Intercâmbio devem estar em conformidade com a DES Tripla.
235. O Instituidor reconhece que os Participantes podem optar pelo uso de outros
métodos de criptografia de chave pública entre seus Terminais de POS ou caixas
eletrônicos e seu host. Em tais casos, o Instituidor deve aprovar o método alternativo
escolhido antes de sua implantação e uso.
236. A aprovação dependerá, em parte, de o Instituidor considerar o método alternativo
tão seguro quanto ou mais seguro do que a DES Tripla. A aprovação é necessária antes
que a implementação possa começar. Todas as Transações encaminhadas ao sistema de
Intercâmbio devem estar em conformidade com a DES Tripla.
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Padrões de Proteção aos Dados de Contas

237. Padrões de Segurança PCI são requisitos técnicos e operacionais estabelecidos
pelo Conselho de Padrões de Segurança do Setor de Cartões de Pagamento (PCI SSC)
para proteger os dados de contas. O Instituidor solicita que todos os Participantes ou seus
agentes que armazenam, processam ou transmitem dados de Cartões, Portadores ou de
Transações façam adesão ao Programa de Segurança na Transmissão de Senhas do Setor
de Cartões de Pagamento (PCI PTS) e Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões
de Pagamento (PCI DSS) mais recentes.
238.

Os Participantes e seus agentes também devem assegurar que:

(i)
Um Terminal ou outro dispositivo no ponto de interação não mostra, reproduz
ou armazena nenhum dado da leitura do Cartão, exceto o PAN, data de vencimento,
código de serviço ou nome do Portador;
(ii)
Antes de descartar qualquer mídia que contenha dados de Cartões,
Portadores ou de Transações, incluindo dados como PANs, números de identificação
pessoal (senhas), limites de crédito e saldos de conta, o Participante ou seu agente
deverão tornar os dados ilegíveis; e
(iii)
O acesso aos dados de Cartões, Portadores ou de Transações armazenados
em computadores, Terminais POS e PCs, é limitado e controlado pelo
Estabelecimento de procedimentos de proteção de dados que incluem, entre outros,
um sistema de senhas para o acesso a terminais remotos de computador (CRT),
controle de linhas telefônicas discadas e quaisquer outros meios de acesso.
Eventos de Comprometimento dos Dados de Contas

239. O Instituidor opera um sistema de soluções de pagamento para todos os seus
Participantes. Cada Participante se beneficia e depende da integridade desse sistema.
240. Eventos de comprometimento de dados de contas ameaçam a integridade do
sistema do Instituidor e minam a confiança dos Estabelecimentos Comerciais,
Participantes, Portadores e do público em geral quanto à segurança e viabilidade do
sistema.
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241. Cada Participante, consequentemente, reconhece que o Instituidor tem interesse
em adotar, interpretar e aplicar as suas normas para adotar proteção contra e responder a
quaisquer os eventos de comprometimento de dados de contas.
242. As normas do Instituidor são concebidas para responsabilizar os Participantes por
eventos de comprometimento de dados de contas, pois está em melhor posição para
prevenir e responder a tal risco.
243. Esse Participante é geralmente o Participante cuja rede, sistema ou ambiente foi
comprometido, ou que tem uma relação direta ou indireta com um agente cuja rede, sistema
ou ambiente foi comprometido ou estava vulnerável.
244. Para o Instituidor, esse Participante está na melhor posição para proteger os seus
sistemas, para exigir e monitorar a proteção de seus agentes e para se assegurar contra e
responder a eventos de comprometimento de dados.
245. O Instituidor exige que cada Participante aplique a máxima diligência e clareza na
proteção contra e na resposta a qualquer evento de comprometimento de dados.
246. Cada Participante reconhece e concorda que o Instituidor tem o direito e a
necessidade de obter a divulgação completa, observadas as limitações legais e
regulamentares, sobre as causas e efeitos de um evento de comprometimento de dados de
contas, bem como a autoridade para impor encargos, custos de recuperação e de
administrar compensações, se for o caso, para os Participantes que tenham incorrido em
custos, despesas, perdas e/ou outras obrigações.
247. O Participante deve notificar o Instituidor imediatamente quando tiver conhecimento
de um evento de comprometimento de dados de contas e deve, por meio de disposições
previstas em contratos, certificar-se de que seu agente notifique o Instituidor imediatamente
quando sofrer um evento de comprometimento de contas.
248. O Participante deve começar imediatamente uma investigação minuciosa sobre o
evento ocorrido ou, no mais tardar, dentro de vinte e quatro (24) horas, identificar, conter e
mitigar o evento, assim como tornar seguros os dados de contas e preservar todas as
informações, em todas as mídias.
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Padrões Alternativos Aplicáveis a Certos Estabelecimentos Comerciais

249. No caso de um evento de comprometimento de dados de contas no qual o objeto é
um Estabelecimento Comercial de Nível 2, 3 ou 4, ao invés de cumprir com as obrigações
do Participante responsável, este pode cumprir com os padrões estabelecidos pelo
Instituidor desde que todos os critérios a seguir sejam satisfeitos:
Critério A

O Instituidor determina que menos de
7.500 contas estão sob o risco de
divulgação

não

autorizada,

como

resultado do Evento;
Critério B

O

Instituidor

determina

que

o

Estabelecimento Comercial não foi objeto
de um evento de comprometimento de
dados por 36 (trinta e seis) meses
consecutivos, imediatamente antes da
data em que o Instituidor determinar
provável que seja a primeira data possível
do evento;
Critério C

O Participante responsável determina que
o Estabelecimento Comercial utiliza um
sistema de aceitação baseado em
computador não utilizado por outro(s)
Estabelecimento(s)

Comercial(is) e

não é operado por um provedor de
serviços do Participante responsável.

250. Caso o Instituidor determine que o objeto do evento seja um Estabelecimento
Comercial de Nível 2, 3 ou 4 e que os Critérios A e B acima foram satisfeitos, o Instituidor
emitirá um aviso ao Participante responsável por e-mail.
251. Mediante o recebimento do aviso, o Participante responsável pode decidir solicitar
que um PFI do PCI SSC realize a verificação do Estabelecimento Comercial. Como
alternativa, e desde que o Participante responsável constate que o Critério C tenha sido
cumprido, o próprio Participante responsável pode decidir investigar o evento, ao invés de
solicitar que um PFI realize a verificação do Estabelecimento Comercial.
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252.

Se o próprio Participante responsável decidir realizar a investigação, no mais tardar

60 (sessenta) dias após a data do aviso do Instituidor descrito acima, o Participante
responsável deve fornecer ao Instituidor uma certificação por escrito feita por um executivo
do Participante responsável atestando como verdadeiras as informações a seguir:
(i)
Que o Participante responsável decidiu investigar o evento ao invés de
solicitar que um PFI o investigue;
(ii)
Que o Estabelecimento Comercial objeto do evento não utiliza um sistema
de aceitação baseado em computador utilizado por outro(s) Estabelecimento(s)
Comercial(is);
(iii)
Que a investigação do evento pelo Participante responsável foi concluída e
que todas as vulnerabilidades de segurança foram eliminadas; e
(iv)
Que o Estabelecimento Comercial recentemente validou ou revalidou a
conformidade com PCI DSS. A documentação que comprova tal validação ou
revalidação deve ser fornecida ao Instituidor juntamente com a certificação do
executivo.
Encargos por Violações da PCI em relação aos eventos de comprometimento de
dados
253. Com base na totalidade das circunstâncias conhecidas em torno de um evento de
comprometimento de dados, incluindo o conhecimento e a intenção do Participante
responsável, o Instituidor (além de quaisquer encargos previstos em outras partes dos
Padrões) pode cobrar encargos de um Participante responsável de até R$ 100 mil para
cada violação de um requisito do Conselho de Padrões de Segurança do PCI.
Encargos e/ou Desqualificação por Não Conformidade

254. Se o Participante não estiver em conformidade com os procedimentos ou normas
estabelecidos pelo Instituidor neste regulamento do Arranjo, esse pode impor um encargo
de até R$ 25 mil por dia, para cada dia que o Participante permaneça em não conformidade.
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Programa de Proteção aos Dados do Site

255. O programa de proteção aos dados do site destina-se a incentivar os Participantes,
Estabelecimentos Comerciais, processadores terceirizados e entidades de armazenamento
de dados a se protegerem contra o comprometimento de dados de contas. O programa de
proteção aos dados facilita a identificação e a correção de vulnerabilidades em processos
de segurança, procedimentos e configurações de website.
256. O Credenciador e o Subcredenciador devem implementar o programa de proteção
aos dados, assegurando que os Estabelecimentos/Subestabelecimentos Comerciais e
Prestadores de Serviços estejam em conformidade com o Payment Card Industry Data
Security Standard (PCI DSS) [Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de
Pagamento (PCI DSS)] e que todos os aplicativos de pagamento fornecidos por terceiros
utilizados por seus Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços estejam em
conformidade com o PCI PA-DSS.
257. O PCI DSS e o PCI PA-DSS serão componentes do programa de proteção aos
dados; estes documentos estabelecem padrões de segurança que serão adotados como
padrões do setor por todas as marcas de pagamento.
Padrões de Segurança dos Dados do Setor de Cartões de Pagamento

258. O Payment Card Industry Data Security Standard – Padrão de Segurança de Dados
do Setor de Cartões de Pagamento e o Payment Card Industry Payment Application Data
Security Standard – Padrão de Segurança de Dados de Aplicativos de Pagamento do Setor
de Cartões de Pagamento estabelecem requisitos de segurança de dados.
259. A conformidade com o PCI DSS é necessária para todos os Emissores,
Credenciadores, Estabelecimentos Comerciais, Subcredenciadores, Prestadores de
Serviços de Rede, Prestadores de Serviços e qualquer outra pessoa ou entidade que um
Participante permita, direta ou indiretamente, armazenar, transmitir ou processar dados de
contas.
260. Todos os Estabelecimentos Comerciais, Subcredenciadores e outros Prestadores
de Serviços que usam aplicativos de pagamento fornecidos por terceiros devem usar
somente aplicativos de pagamento que estejam em conformidade com o Payment Card
Industry Payment Application Data Security Standard, conforme aplicável.
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261. O Payment Card Industry Data Security Standard – Padrão de Segurança dos
Dados do Setor de Cartões de Pagamento, o Payment Card Industry Payment Application
Data Security Standard – Padrão de Segurança de Dados de Aplicativos de Pagamento do
Setor de Cartões de Pagamento, o PCI PA-DSS Program Guide – Guia do Programa PCI
PA-DSS e outros manuais de Padrões de Segurança do PCI estão disponíveis no Website
do Conselho de Padrões de Segurança do PCI em www.pcisecuritystandards.org.
Ferramentas de Validação de Conformidade

262. Os Estabelecimentos Comerciais, Subcredenciadores e outros Prestadores de
Serviços devem validar a sua conformidade com o Payment Card Industry Data Security
Standard – Padrão de Segurança dos Dados do Setor de Cartões de Pagamento utilizando
as seguintes ferramentas:
A revisão no local avalia a conformidade do
Estabelecimento

Comercial,

Subcredenciador

ou

Prestador de Serviços com o Payment Card Industry
Data Security Standard. As revisões no local são um
requisito anual para Estabelecimentos Comerciais de
Revisões no Local

Nível 1 e Prestadores de Serviços de Nível 1. Os
Estabelecimentos Comerciais

podem

utilizar

um

auditor interno ou um avaliador independente que o
Instituidor reconhecer como aceitável. As revisões no
local devem ser realizadas de acordo
com o manual Payment Card Industry Security Audit
Procedures.
O Payment Card Industry
Self-assessment
Questionnaire
[Questionário de
Autoavaliação do Setor de
Cartões de Pagamento]

O

Payment

Card

Industry

Questionnaire

está

disponível gratuitamente no Website do Conselho de
Padrões

de

Segurança

PCI.

Para

estar

em

conformidade, cada Estabelecimento Comercial de
Nível 2, 3 e 4, Subcredenciadores e cada Prestador de
Serviços de Nível 2 devem ter avaliações aceitáveis
todos os anos.
O rastreamento de segurança da rede avalia as
medidas de segurança existentes em um website. Para
cumprir o requisito de rastreamento da rede, todos os

Rastreamento de
Segurança da Rede

Estabelecimentos Comerciais
Subcredenciadores e

de Nível

1 a

3,

todos os Prestadores de

Serviços conforme requerido pelo cronograma de
implementação, devem realizar rastreamentos a cada
trimestre, utilizando um fornecedor listado no Website
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do PCI SSC. Para estar em conformidade, a análise
deve ser conduzida de acordo com as orientações
contidas no manual Payment Card Industry DSS
Security Scanning Procedures.

Níveis de Segurança conforme padrões PCI

263. Os Estabelecimentos e Subestabelecimentos Comerciais devem ser classificados
para fins de controle de risco, utilizando-se como base o tipo de serviço/produto,
ocorrências detectadas, vulnerabilidade da operação, e outros que possam determinar a
fragilidade desse Estabelecimento Comercial:
Estabelecimentos /Subestabelecimentos Comerciais de Nível 1

264. O Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial que atenda a um ou mais dos
seguintes critérios é considerado como Estabelecimento Comercial de Nível 1 e deve
validar a conformidade com o Payment Card Industry Data Security Standard Padrão de
Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento:
(i)
Qualquer Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial que sofreu um
golpe ou um ataque que resultou em um comprometimento de dados de contas;
(ii)
Qualquer Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial com um total
combinado de Transações anuais do Instituidor superior a seis milhões;
(iii)
Qualquer Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial que o Instituidor,
a seu exclusivo critério, determinar que deve atender aos requisitos de um
Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial de Nível 1 para minimizar o risco do
sistema.
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265. Para validar a conformidade, cada Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial
de Nível 1 deve concluir com sucesso:
(i)

Uma avaliação anual no local realizada por um QSA aprovado pelo PCI SSC; e

(ii)

Rastreamentos trimestrais da rede conduzidos por um ASV do PCI SSC.

266. Estabelecimentos/Subestabelecimentos Comerciais de Nível 1 que usam auditores
internos para validação da conformidade devem assegurar que a equipe principal de
auditoria interna envolvida na validação da conformidade com o Payment Card Industry
Data Security Standard participe do Programa de Avaliador Interno de Segurança (ISA)
oferecido pelo PCI SSC e passe no exame de credenciamento associado ao PCI SSC
anualmente, a fim de continuar a usar auditores internos.
Estabelecimentos/Subestabelecimentos Comerciais de Nível 2

267. A menos que seja considerado um Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial
de Nível 1, os Estabelecimentos/Subestabelecimentos Comerciais que atendem os
seguintes critérios são considerados de Nível 2 e devem validar a conformidade com o
Payment Card Industry Data Security Standard:
(i)
Qualquer Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial com um total
combinado de Transações anuais do Instituidor superior a um milhão, mas igual ou
inferior a seis milhões;
(ii)
Para validar a conformidade, cada Estabelecimento/Subestabelecimento
Comercial de Nível 2 deve concluir com sucesso: (a) Uma autoavaliação anual; e (b)
Rastreamentos trimestrais da rede conduzidos por um PCI SSC ASV.
268. Cada Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial de Nível 2 deve assegurar
que a equipe envolvida em autoavaliação da conformidade do Estabelecimento Comercial
com o Payment Card Industry Data Security Standard participe do Programa ISA oferecido
pelo PCI SSC e passe no exame de credenciamento associado ao PCI SSC anualmente, a
fim de continuar com a opção de autoavaliação para validação de conformidade.
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269. Os Estabelecimentos/Subestabelecimentos Comerciais de Nível 2 podem, como
alternativa, a seu exclusivo critério, envolver um QSA aprovado pelo PCI SSC para uma
avaliação no local, ao invés de realizar uma autoavaliação.
Estabelecimentos/Subestabelecimentos Comerciais de Nível 3

270. A menos que seja considerado um Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial
de Nível 1 ou Nível 2, os Estabelecimentos/Subestabelecimentos Comerciais que atendem
os seguintes critérios são considerados de Nível 3 e devem validar a conformidade com o
Payment Card Industry Data Security Standard:
271. Qualquer Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial com um total combinado
de Transações anuais de comércio eletrônico da Hiper superior a 20.000, mas inferior ou
igual a um milhão.
272. Para validar a conformidade, cada Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial
de Nível 3 deve concluir com sucesso (a) Uma autoavaliação anual; e (b) Rastreamentos
trimestrais da rede conduzidos por um PCI SSC ASV.
Estabelecimentos/Subestabelecimentos Comerciais de Nível 4

273.

Qualquer Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial não considerado como

sendo
de
Nível
1,
Nível
2
ou
Nível
3
Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial de Nível 4.

é

considerado

um

274. A conformidade com o Payment Card Industry Data Security Standard é requerida
para um Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial de Nível 4, embora a validação
da conformidade seja opcional para um Estabelecimento Comercial de Nível 4.

275. No entanto, a validação da conformidade é enfaticamente recomendada para
Credenciadores ou Subcredenciadores, conforme o caso, com relação a cada
Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial de Nível 4, a fim de reduzir o risco de
comprometimento de dados de Contas e para que o Credenciador ou Subcredenciador,
conforme o caso, tenha a possibilidade de ganhar uma renúncia parcial dos encargos
relacionados.
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276. Um Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial de Nível 4 pode validar a
conformidade com o Payment Card Industry Data Security Standard, concluindo com êxito:
(a) Uma autoavaliação anual; e (b) Rastreamentos trimestrais da rede conduzidos por um
PCI SSC ASV.

277. Se um Estabelecimento/Subestabelecimento Comercial de Nível 4 tiver validada a
sua conformidade com o Payment Card Industry Data Security Standard e o Payment Card
Industry Payment Application Data Security Standard, o Credenciador ou Subcredenciador,
conforme o caso, pode, a seu exclusivo critério, cumprir os requisitos de informação
descritos pelo Instituidor.
Mecanismos de rastreamento das Transações

278. Todas as Transações submetidas por um Credenciador a um Emissor para
solicitação de autorização são armazenadas de forma a garantir o batimento financeiro da
liquidação dessas Transações. Os arquivos de liquidação que é a base dessas Transações
que serão apresentadas ao Cliente Final são tratados e armazenados de acordo com a lei
até 5 (cinco) anos após a postagem da mesma na conta do Cliente Final.
279. Exceto em caso de Transações originadas por Subestabelecimentos Comerciais,
quando os dados referentes aos próprios Subestabelecimentos Comerciais serão mantidos
pelos Subcredenciadores e não pelos Credenciadores, tanto o Emissor quanto o
Credenciador possuem os dados (vide quadro abaixo) que servirão para pesquisas,
contestações (Chargebacks), ações em órgãos de Defesa do Consumidor ou mesmo como
suporte para representações/defesa judiciais.
280.

Os dados básicos armazenados são:
Número do Cartão (PAN)
Código da Transação do Portador
Valor da Transação
Valor da Reconciliação
Valor de Pagamento do Portador
Data, Hora e Local da Transação
Data
Hora
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Código da Categoria do Estabelecimento (MCC)
Dados de Referência da Transação
Código de Aprovação
Nome/Localização do Estabelecimento Comercial
Endereço do Estabelecimento Comercial
Cidade do Estabelecimento Comercial
CEP do Estabelecimento Comercial
UF do Estabelecimento Comercial
País do Estabelecimento Comercial
Código da Moeda da Transação
Código de Identificação do Emissor
Código de Identificação do Credenciador
Seção IV – Mecanismos de Acompanhamento de Fraudes

281. O Instituidor, pautado em regras de controle e dados estatísticos, aplica para as
suas bases algumas ferramentas que com vistas a identificar e controlar Transações
suspeitas e/ou fraudulentas de forma preventiva e reativa. Listamos abaixo as principais
ferramentas de identificação de fraudes utilizadas no Arranjo Hiper/Hipercard.
Boletim de Proteção

282. O Boletim de Proteção é um arquivo que contém todos os Cartões que não podem
ser utilizados para efetuar Transações em virtude de já terem sido detectados como
‘Fraude’ ou ‘Potencial de Fraude’.
Reporte de acompanhamento de Fraude

283.
O Emissor deve enviar todas as Transações fraudulentas em suas contas de
pagamento ao Sistema de Prevenção a Fraudes do Instituidor (Reporte de
Acompanhamento de Fraude) mensalmente.
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284. O Reporte de Acompanhamento de Fraude é um banco de dados que mantém um
repositório de Transações indicadas pelos Emissores como fraudulentas. Esse sistema é a
base fundamental para a maioria dos sistemas de serviços de risco do Instituidor. O banco
de dados contém informações críticas sobre fraudes para os programas de risco do
Instituidor, assim como para investigações sobre esquemas de Portadores que excedem
significativamente os limites das contas, a identificação de Estabelecimentos Comerciais
coniventes, eventos de comprometimentos de dados de contas, análises de padrões de
fraude e o desenvolvimento de estratégias para redução de fraudes.
285. Os Participantes terão acesso ao banco de dados do Reporte de Acompanhamento
de Fraude e poderão obter as Transações fraudulentas do Instituidor para extrair os dados
que poderão ajudá-los a reduzir a fraude com cartões de crédito e de débito.
286. O Instituidor exige que os Emissores informem no Reporte de Acompanhamento de
Fraude todas as Transações que consideram como fraudulentas, mesmo se as contas
correspondentes não forem encerradas nem possuam um status de fraude. Isso inclui as
Transações de Chargeback relacionadas com fraudes e Transações cujas perdas foram
recuperadas por restituição ou por outros meios.
Programa de Controle de Excesso de Chargeback

287. O Instituidor designou o Programa de Controle de Excesso de Chargebacks para
incentivar cada Credenciador a acompanhar, de forma contínua, a execução de seus
Chargebacks no nível do Estabelecimento Comercial e para determinar de forma imediata
quando um Estabelecimento Comercial do Instituidor excedeu ou tem a probabilidade de
exceder os limites mensais de Chargeback. Abaixo, segue a descrição do Programa de
Controle de Excesso de Chargeback:
Denominações

288.

O Arranjo Hiper/Hipercard utiliza as seguintes denominações para fins desta Seção:

(i)
CTR – “Rateios de Transações de Chargeback” – índice de Chargeback
sobre vendas (n° de Chargebacks/n° vendas mês anterior – 1% ctr = 100 basis points,
1,5% ctr = 150 basis points).
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(ii)
CMM – “Monitoramento de Chargeback por Estabelecimento Comercial” –
classificação do Estabelecimento que apresenta CTR acima ou igual a 100 basis
points e no mínimo 100 Chargebacks em um mês.
(iii)
ECM – “Estabelecimento Comercial com excesso de Chargeback” –
classificação do Estabelecimento que apresenta por dois meses consecutivos CTR
acima ou igual a 150 basis points e no mínimo 100 Chargebacks em um mês. Esta
classificação é mantida até que ECM CTR seja inferior a 150 basis points por dois
meses consecutivos.
Relatórios

289. É de responsabilidade do Credenciador calcular o CTR mensalmente e reportar
qualquer Estabelecimento classificado como CMM ou ECM.
290.

Atrasos ou a falha no reporte acarretarão multas e punições.

Memória de Cálculo
Quant. de Chargeback

Índice de Cbk (CTR)

Abaixo de 100

Abaixo de 1,5% ou 0,015

Acima de 100

Abaixo de 1,5% ou 0,015

Abaixo de 100

Acima de 1,5% ou 0,015

Acima ou equivalente a

Acima ou equivalente a 1,5%

100

ou 0,015

Ação a ser tomada
Não há indenização a ser
cobrada
Não há indenização a ser
cobrada
Não há indenização a ser
cobrada
Cobrança de indenização

Cálculo do Valor:
Valor Dívida = reembolso (+) violação
Índice = # Chargebacks mês (/) # Transações crédito no mês anterior (*) 100
Reembolso = [(# Chargebacks mês) (-) (# Transações crédito no mês anterior (*) 0,015)] (*)
R$ 67,39
Violação = reembolso (*) índice
# Chargebacks: quantidade de Chargebacks no mês
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Exemplo:
Mês

Janeiro

Fevereiro

# Transação crédito

5000

6000

# Chargeback

10

103

Cálculo

103 / 5.000 * 100

Índice CTR

2,06

# Chargeback maior que 100?

Sim

Índice maior que 1,00?

Sim

Ação: cobrança de Indenização:
Cálculo de Indenização
(103-(5.000*0,015))

(+) Reembolso

R$ 1.887,00

(+) Violação

R$ 3.887,00

R$ 1.887 * 2,06

= indenização

R$ 5.774,00

R$ 1.887 + R$ 3.887

R$

67,39

Notificação e Remediação

291. Logo após identificado, o Credenciador recebe a notificação de non-compliance e
precisa apresentar um plano de ação dentro de um mês.
292. O Instituidor pode conceder um período de remediação de até três meses para que
se apresente redução nos níveis de Chargebacks.
Multas

293. Se a performance do Estabelecimento Comercial não melhorar após o período de
remediação, o Instituidor poderá cobrar do Credenciador os seguintes valores:
(i)
R$ 200,00 por Chargeback por cada mês em que o Estabelecimento estiver
excedido os limites estipulados (podendo chegar a R$ 400,00 se permanecer noncompliant); ou
(ii)
R$ 50.000,00 (tarifa mensal) para os casos que não apresentem solução,
restrição de privilégios de aceitação e descredenciamento do Estabelecimento após
10 meses da inclusão no programa.
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Monitoramento de Fallback

294. O Instituidor possui controle sobre as Transações que são enviadas aos Emissores
fora do padrão pré-estabelecidos em suas regras. Através de tal monitoramento das
Transações recusadas, o Instituidor consegue detectar desvios no cumprimento de
ferramentas de segurança pelos Participantes.
295. Um desses controles é a quantidade de Transações fallback, as quais são
Transações a partir de Cartões com chip em terminais sem a tecnologia chip. Através deste
controle, o Instituidor consegue identificar quais Credenciadores não estão cumprindo a
regra de manter seu parque instalado e atualizado com as tecnologias de segurança.
296. O
controle
também
possibilita
identificar
Participantes
e
Estabelecimentos/Subestabelecimentos Comerciais coniventes com ações de fraude.
Desta forma, o Instituidor consegue emitir alertas para seus afiliados
(Credenciadores/Subcredenciadores) para reação imediata.
Monitoramento das Falhas de Segurança

297. O Instituidor efetua monitoramento das Transações recusadas e Transações
contestadas como forma de avaliação de comportamento e aplicação dos mecanismos de
segurança aos Participantes.
298.

Este monitoramento será realizado da seguinte maneira:
(i)
Transações recusadas: acompanhamento mensal dos motivos de recusa
que representem as diferentes ações que possam impactar os usuários finais. Ex:
recusas por crédito, fraudes, má utilização, falhas operacionais, entre outros;
(ii)
Transações contestadas: o Instituidor irá monitorar a aplicação do Programa
de Excesso de Chargeback, pelos Credenciadores/Prestadores de Serviços de Rede.

Seção V – Mecanismos de Contingência

299. O Instituidor disponibilizará ao Emissor um sistema de autorização padrão que
responderá em nome do Emissor, de acordo com padrões pré-cadastrados com o mesmo,
a solicitação de autorização feita pelo Credenciador.
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300. Esse sistema, conhecido como Stand-In, é um conjunto de regras aplicadas no
momento da autorização que podem ser parametrizadas pelo Emissor e que serão
utilizadas quando este não responder a solicitação de autorização no tempo préestabelecido ou tiver algum problema contingencial.
301.

O modelo de decisão pré-estabelecido considera as seguintes variáveis:
(i)

Tipo de Transação (rotativo, cash);

(ii)

Quantidade de Transações;

(iii)

Tipo de Estabelecimento (hotéis, restaurantes, postos de gasolina); e

(iv)

Valor da Transação.

302. Essas variáveis podem ser parametrizadas pelo Emissor ou usar tabela padrão
oferecida pelo Instituidor.
303. O processo Stand-In é obrigatório para a Conta de Pagamento Pós-Paga nacional.
Os Emissores podem optar por bloquear o processamento do Sistema Stand-In para contas
de depósito à vista nacional.
304. O processamento Stand-In está disponível para todos os Emissores 24 horas por
dia, 365 dias por ano. Entretanto, o processamento Stand-In responde somente quando o
Emissor não responder, estiver indisponível, não puder ser acessado ou fornecer uma
resposta inválida.
Listagens de Contas (Negativa)

305. O stand-in também pode ser utilizado pelos Emissores para incluir as contas no
arquivo de contas do Stand-In como negativas (perdido/roubado/fraude). Dessa forma, esse
sistema poderá decidir a Transação preventivamente sem enviar ao Emissor, dado que
essa conta já foi previamente selecionada como inválida.
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Parâmetros de Processamento Stand-In

306. Os Emissores usam o processo de parametrização pelo qual determina-se quais
são as combinações que podem ser utilizadas para decisão de sua base de conta. Como
mencionado anteriormente, essa decisão é baseada em quatro itens:
(i)

Tipo de Transação (rotativo, cash);

(ii)

Quantidade de Transações;

(iii)

Tipo de Estabelecimento (hotéis, restaurantes, postos de gasolina); e

(iv)

Valor da Transação.
X.TARIFAS E DEMAIS REMUNERAÇÕES

307. Este Capítulo descreve a estrutura das tarifas cobradas no âmbito do Arranjo
Hiper/Hipercard, bem como estabelece a modelo de tarifação estabelecido pelo Instituidor.
Seção I – Tarifas Cobradas Pelo Instituidor

308. A estrutura de tarifação aplicada pelo Instituidor, no âmbito do Arranjo
Hiper/Hipercard, utilizará uma estrutura de tarifas de processamento e operacionais, de
acordo com as seguintes definições:
(i)
Tarifa de Adesão: Tarifa cobrada de todos que desejarem participar do
Arranjo Hiper/Hipercard, constituindo condição para operação no sistema; e
(ii)
Tarifa de Processamento do Arranjo: Tarifa cobrada de Emissores e
Credenciadores, relacionada aos serviços de processamento de Transações no
âmbito do Arranjo.
(iii)
Tarifa de Manutenção: Tarifa cobrada dos participantes do arranjo
relacionada ao repasse dos custos administrativos do Instituidor.
309. Todo Participante é responsável por efetuar no prazo o pagamento ao Instituidor de
todas as tarifas, cobranças, encargos e similares aplicáveis a suas atividades.
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310. Se um Participante não efetuar no prazo o pagamento de qualquer valor devido ao
Instituidor, o mesmo terá então o direito de, imediatamente e sem fornecer um aviso
antecipado, avaliar e cobrar, com base atual, conforme o Instituidor considerar necessário
e apropriado, o referido valor, assim como os honorários advocatícios reais e outros custos
incorridos pelo Instituidor em relação com qualquer empenho para cobrar esse valor
daquele Participante.
311. O Instituidor poderá avaliar e cobrar esse valor, em qualquer ocasião, após o valor
aplicável se tornar devido, por quaisquer meios disponíveis, os quais especificamente
incluem, como exemplo, e sem limitação:
(i)
A arrecadação ou a compensação dos fundos ou outros bens do Participante
mantidos pelo Instituidor;
(ii)
A arrecadação ou a compensação dos fundos provenientes de qualquer
conta do Participante, na qual o Instituidor está autorizado a efetuar saques;
(iii)

Recolher fundos devidos pelo Participante; e

(iv)

A arrecadação dos fundos que estiverem sendo pagos pelo Participante.

Seção II – Tarifas Cobradas Entre Participantes Definidas pelo Instituidor

312. Em seu papel, o Instituidor estabelecerá uma Taxa de Intercâmbio, a qual será o
valor da remuneração do Emissor, de forma a remunerar a operação de emissão,
atendimento e controles do mesmo.
313. A Taxa de Intercâmbio, a ser definida pelo Instituidor, será calculada através de um
percentual aplicado ao valor total da Transação e descontado pelo Emissor na grade de
liquidação das Credenciadoras.
314. A Taxa de Intercâmbio será calculada a partir de cada transação e obedecerá aos
seguintes principais componentes:
(a)

Tipo de estabelecimento;

(b)

Produto (crédito); e/ou

(c)

Tipo de transação (a vista, parcelado).
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Seção III – Demais Tarifas Cobradas Entre Participantes

315. Considerando que o Instituidor realiza as suas atividades de forma neutra, a fim de
evitar a obtenção de vantagem competitiva indevida de seus Participantes, bem como
fomentar a concorrência entre eles, as regras de tarifação previstas neste Regulamento não
estabelecem definições, valores ou modelos de negócio a serem seguidos por
Participantes, mas define as principais relações que poderão dar ensejo à cobrança de
tarifas entre Participantes, bem como as situações em que tarifas poderão ser cobradas.
316. A estipulação de tarifas entre Participantes no âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard
deverá seguir as seguintes premissas e princípios básicos:
(i)
Natureza da Tarifa: as tarifas deverão ser aplicadas em relações existentes
entre Participantes, conforme previsto abaixo, de forma a remunerar os Participantes
por atividades efetivamente prestadas no âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard conforme
as responsabilidades previstas neste Regulamento, devendo ser justificadas do ponto
de vista operacional e econômico;
(ii)
Padronização: tarifas cobradas por Participantes deverão ser padronizadas
por parte de cada Participante envolvido, devendo ser enquadradas em uma das
categorias abaixo mencionadas;
(iii)
Isonomia: as tarifas, ainda que padronizadas, também deverão ser aplicadas
de forma isonômica entre participantes, devendo ser cobradas em todas as situações
que configurem o seu fato gerador;
(iv)
Forma de Pagamento: a forma de pagamento das tarifas objeto desta Seção
poderá ser realizada através do próprio sistema de liquidação utilizado pelo Arranjo
Hiper/Hipercard, desde que possível de acordo com as Regras SLC, ou pagas de
outras formas acordadas pelas partes envolvidas.
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317. Observadas as premissas acima, o Arranjo Hiper/Hipercard permite a cobrança de
tarifas relacionadas às situações mencionadas na tabela abaixo, a qual define os únicos meios
de cobrança de tarifas relacionadas ao Arranjo Hiper/Hipercard, por parte dos seus
Participantes:

Tarifa

Credor

Pagador

Fato
Gerador

Estrutura

Definição

Intercâmbio

Emissores

Credencia
dores

Transações

Percentual
Transação

Instituidor

Intercâmbio
Reverso

Credencia
dores

Emissores

Transações

Percentual
Transação

Instituidor

Tarifa de
Subcreden
ciador

Credencia
dor

Subcrede
nciador

Liquidação
de
Transação

Percentual
Transação

Credenciador

Fee de
Captura

Prestador
de Serviço
de Rede

Credencia
dor ou
Subcrede
nciador

Captura de
Transações

Percentual
Transação

Prestador de
Serviço de
Rede

318. As tarifas cobradas entre Participantes não deverão permitir que haja tratamento
diferenciado e/ou discriminatório, seja ele mais vantajoso ou mais desvantajoso, entre
Participantes, devendo observar condições semelhantes (técnicas ou negociais) para situações
semelhantes, respeitando a racionalidade econômica da operação e atendendo aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
319. Fica vedado o estabelecimento, entre Participantes, de tarifas ou remunerações que não
da forma expressamente permitida neste Regulamento, conforme previsto pelo inciso II do
Parágrafo Único do artigo 29 do Regulamento Anexo à Circular 3.682/13.
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XI. GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DECISÓRIOS

320. A governança dos processos decisórios no âmbito do Instituidor é feita segundo as
regras estabelecidas pela Governança Corporativa única instituída pelo IUH.
321. O Instituidor integra o Conglomerado Itaú Unibanco, que tem uma estrutura de
Governança Corporativa única, instituída por intermédio do IUH, que, através de seus
diversos órgãos, é responsável pela definição da estratégia de atuação, de monitoramento
de riscos, das políticas aplicáveis às suas mais diversas áreas, incluindo prevenção e
combate à lavagem de dinheiro, gerenciamento de riscos operacional, de capital, de crédito,
de mercado e de liquidez, de relacionamentos entre as companhias e colaboradores que o
integram.
322. O objetivo é garantir um desempenho perene e sustentável em longo prazo, com
foco no desenvolvimento dos negócios, criação de valor e satisfação dos clientes e
acionistas, mediante adoção de postura que atenda a legislação aplicável, e de uma
atuação ética e transparente com quaisquer contrapartes.
323. A Governança Corporativa do Instituidor e, consequentemente, do Arranjo
Hiper/Hipercard é realizada pelos acionistas, reunidos em Assembleia Geral, pelo Conselho
de Administração e garantida pela atuação da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Comitê de
Auditoria do IUH, nos termos de suas respectivas atribuições.
324. A Governança Corporativa do Instituidor, especificamente, é realizada pelos
acionistas, todos pertencentes ao Conglomerado Itaú Unibanco e, portanto, inseridos no
contexto de decisão anteriormente referido, e implementada pela sua Diretoria. A Diretoria
compõe-se de 2 a 22 membros, eleitos a cada 3 anos pela Assembleia Geral, aos quais
compete promover o exercício das atividades da companhia, representá-la e administrar
seus negócios, bem como cumprir as diretrizes da Assembleia Geral.
325. Além dos órgãos societários acima mencionados, o Instituidor contará com áreas
auxiliares que realização atividades complementares à governança do Arranjo
Hiper/Hipercard, sendo responsáveis por diversas atividades de análise, verificação e
execução de medidas com o objetivo de operacionalizar o Arranjo Hiper/Hipercard.
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326. No âmbito das referidas atividades, o Instituidor contará com a participação das
diversas áreas do Conglomerado Itaú Unibanco, incluindo a atuação das suas áreas de
produtos, comerciais, marketing, jurídico e riscos.
327. O Instituidor utilizará um modelo de comunicação específica para com os
Participantes do Arranjo. Essa comunicação será feita através de e-mails pontuais
previamente cadastrados e será estruturada em Boletins específicos conforme abaixo:
(i)

Notícias Gerais;

(ii)

Boletins de Segurança;

(iii)

Boletins de Intercâmbio;

(iv)

Boletins de Chargeback;

(v)

Boletins Operacionais;

(vi)

Releases do Instituidor;

(vii)

Boletins de Marketing.

XII. PENALIDADES DO ARRANJO

328. O Instituidor estabelece através deste Regulamento as normas, manuais e
procedimentos que regem a conduta dos Participantes e das suas atividades no âmbito do
Arranjo. O Regulamento poderá ser periodicamente modificado, a critério do Instituidor e
desde que observadas as regras para alteração de Regulamentos, conforme previsto pelo
Banco Central.
329. O Instituidor poderá resolver qualquer contestação entre os Participantes, incluindo,
contestação envolvendo as normas e manuais ou as atividades.
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330. Na situação acima, o Instituidor utilizará procedimentos que garantam que as partes
envolvidas possam manifestar-se, conforme os princípios da isonomia, razoabilidade,
proporcionalidade e eficiência atrelados ao Arranjo Hiper/Hipercard, caso em que eventual
decisão será embasada e devidamente informada às partes.
331. Observado o disposto no item abaixo, o Instituidor poderá, também, limitar,
suspender ou cancelar a participação ou os privilégios de qualquer Participante que
materialmente descumpra qualquer regra do Arranjo ou decisão do Instituidor, ou que de
alguma forma comprovadamente infringir qualquer contrato com o Instituidor, lei ou
regulamentação vigente.
332. A exclusão e/ou suspensão de Participante, decorrente do descumprimento das
regras previstas neste Regulamento, será avaliada pelos níveis de governança do
Instituidor e levarão em conta (i) a natureza da infração; (ii) a gravidade da infração; (iii) a
proporcionalidade e razoabilidade de eventual punição; e (iv) as possíveis consequências
da punição.
Exceções

333. Uma exceção é o consentimento do Instituidor para que um Participante atue de
outra maneira que não esteja em conformidade com as regras do Instituidor. Tal situação
poderá ser configurada quando haja necessidade comprovada de alteração das regras em
benefício do Participante que a solicite, observadas os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e isonomia.
334. Somente o Participante poderá solicitá-la, devendo fazer de maneira escrita e
fundamentada, com a especificação da regra para a qual a exceção é solicitada. O pedido
de exceção deverá ser devidamente fundamentado pelo Participante requerente,
observado que tal pedido deverá conter, no mínimo: (i) regra para a qual a exceção será
requerida; (ii) razões para o pedido, acompanhados da devida documentação
comprobatória; (iii) prazo para a aplicação da exceção; e (iv) declaração de que o
Participante envidará seus melhores esforços para se adaptar às regras deste Regulamento
no período de eficácia da exceção.
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335. A decisão do Instituidor sobre a outorga de uma exceção será fundamentada, na
forma deste Regulamento, e deverá obedecer aos princípios de não-discriminação,
isonomia e razoabilidade, de modo a não outorgar potenciais benefícios exclusivos ao
Participante requerente.
336. O Instituidor poderá estipular previamente e cobrar uma tarifa para deliberar e atuar
sobre a solicitação da exceção.
Não Cumprimento

337. Ao invés de, ou adicionalmente à imposição de um encargo por não conformidade,
o Instituidor poderá exigir que o Participante tome medidas para garantir o cumprimento
com as normas, manuais e procedimentos do Instituidor e proteger a integridade do
sistema. O Instituidor poderá, ainda, determinar a correção de não conformidade em
determinado prazo, antes mesmo da imposição do encargo de não conformidade.
338. Nessa análise, o Instituidor poderá considerar a natureza, a intenção, o número e a
frequência de ocorrências, e as possíveis consequências resultantes do não cumprimento
de qualquer regra estabelecida pelo Instituidor.
Categorias de Não Conformidade

339. Periodicamente, o Instituidor estabelece programas que abordam os casos
específicos de não conformidade com as normas, manuais e procedimentos do Instituidor.
No que diz respeito à não conformidade não abordada em tal programa, o Instituidor
implementou a estrutura de conformidade em categorias, conforme abaixo:
Categoria A — Uso Indevido da Marca

340. O Instituidor tem autoridade para aplicar os encargos por não conformidade com a
Categoria A ou, como alternativa, pode conceder prazo para correção antes da imposição
dos encargos. As infrações na categoria “Uso Indevido da Marca” incluem a identificação
do Estabelecimento Comercial no ponto de interação, a determinação de valores mínimos
e máximos para Transações e o pagamento das Transações para Estabelecimentos
Comerciais e Subestabelecimentos Comerciais.
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Eficiência e Desempenho Operacional

341. A não conformidade com a Categoria B refere-se a eficiência e desempenho
operacional. O Instituidor tem autoridade para aplicar os encargos por não conformidade
com a Categoria B ou, como alternativa, pode conceder prazo para correção antes da
imposição dos encargos.
Categoria C — Chargeback

342. A não conformidade com a Categoria C refere-se ao volume desproporcional de
Chargeback emitido pelo Emissores comparado com o seu volume total de Transações. As
métricas de comparação serão feitas a partir da média anual histórica de todos os Cartões
que transacionam pelo sistema do Instituidor.
Categoria D — Níveis de Aprovação

343. A não conformidade com a Categoria D refere-se ao percentual de solicitações de
pagamento não aprovadas muito acima da média apresentada pelo conjunto dos demais
Emissores.
Categoria E — Não cumprimento de ações obrigatórias ou de cláusulas do
contrato/regulamento
344. A não conformidade com a Categoria E refere-se a não implantação/adequação de
sistemas ou do uso das Marcas solicitadas pelo Instituidor aos demais Participantes do
Arranjo, ou o descumprimento de cláusulas do Regulamento ou do contrato.
Categoria F — Informações cadastrais fora do padrão

345. A não conformidade com a Categoria F refere-se à necessidade de os Participantes
do Arranjo manterem suas bases de dados atualizadas e seguindo os padrões de
codificações, mensagerias estabelecidas pelo Instituidor. Qualquer prejuízo financeiro entre
qualquer um dos Participantes deverá ser ressarcido à parte prejudicada.
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Categoria G — Incorrência Variável

346. A não conformidade com a Categoria G refere-se a qualquer outra infração não
descrita nas demais e que tenha impacto sobre o sistema de qualquer um dos membros do
Arranjo de Pagamento.
Encargos por Não Conformidade

347. A tabela a seguir se refere a qualquer violação a normas, manuais e procedimentos
do Instituidor que não tiver um programa de conformidade estabelecido. O Instituidor pode
se utilizar dessa tabela em qualquer ocasião.
Categoria

Descrição

Métrica

A

Uso indevido da
Marca

Cartões Emitidos

B

Eficiência e
Desempenho
Operacional

Número de Transações
recusadas por Time-out

C

Chargeback

Número de Chargebaks /
Volume total de transações

D

Níveis de
Aprovação

% de recusas comparado com o
mercado

E

Não cumprimento
de ações
obrigatórias

Transações recusadas e
descumprimento de regras do
Regulamento e de
comunicados/notificações do
IAP

F

Informações
cadastrais fora do
padrão

Volume Financeiro impactado

G

Incoerência
Variável

Número de Cartões

Penalidades
Até R$ 0,15 por cartão
Mínimo de R$ 1.000,00 por mês por base de
cartões/número de estabelecimentos
Máximo de R$ 10.000,00 por mês por base de
cartões/número de estabelecimentos
Máximo de R$ 20.000,00 por mês por base de todos os
cartões/números de estabelecimentos
Primeira Infração: até R$ 5.000,00
Segunda Infração em 12 meses: até R$ 7.000,00
Terceira Infração em 12 meses: até R$ 10.000,00
Quarta Infração e infrações subsequentes em 12 meses:
até R$ 10.000,00 por infração
Primeira Infração: até R$ 10.000,00
Segunda Infração em 12 meses: até R$ 15.000,00
Terceira Infração em 12 meses: até R$ 25.000,00
Quarta Infração e infrações subsequentes em 12 meses:
até R$ 25.000,00 por infração
Primeira Infração: até R$ 5.000,00
Segunda Infração em 12 meses: até R$ 10.000,00
Terceira Infração em 12 meses: até R$ 15.000,00
Quarta Infração e infrações subsequentes em 12 meses:
até R$ 20.000,00 por infração
Primeira Infração: até R$ 25.000,00
Segunda Infração em 12 meses: até R$ 50.000,00
Terceira Infração em 12 meses: até R$ 75.000,00
Quarta Infração e infrações subsequentes em 12 meses:
até R$ 100.000,00 por infração
Primeira Infração: até R$ 25.000,00
Segunda Infração em 12 meses: até R$ 50.000,00
Terceira Infração em 12 meses: até R$ 75.000,00
Quarta Infração e infrações subsequentes em 12 meses:
até R$ 100.000,00 por infração
Até R$ 0,15 por cartão
Mínimo de R$ 1.000,00 por mês por base de
cartões/número de estabelecimentos
Máximo de R$ 10.000,00 por mês por base de
cartões/número de estabelecimentos
Máximo de R$ 20.000,00 por mês por base de todos os
cartões/números de estabelecimentos
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348. O Instituidor poderá, em casos de reincidência, aplicar penalidades que envolverão
a advertência, aplicação de multa adicional, suspensão de participação e, em último caso,
o término da participação do Participante.
349. No exercício de tal poder, o Instituidor poderá considerar a natureza, a intenção, o
número e a frequência de ocorrências e as possíveis consequências resultantes do não
cumprimento do qualquer das normas, manuais e procedimentos do Instituidor. O Instituidor
poderá fornecer aviso e tempo limitado para corrigir essa não conformidade antes de impor
o respectivo encargo de não conformidade.
350. Todos os dias indicados na tabela acima se referem a dias corridos, e as infrações
são acompanhadas durante 12 meses consecutivos.
351. Os valores da tabela acima poderão sofrer correção a critério do Instituidor, sendo
que os Participantes serão informados com a antecedência mínima de 30 dias, por meio de
Boletins e observadas as regras de comunicação prévia ao Banco Central, de acordo com
o item 4 deste Regulamento.
Processo de Revisão

352. O Participante poderá solicitar revisão de um encargo imposto pelo Instituidor sobre
a não conformidade com uma determinada regra. Essa solicitação deverá ser enviada por
escrito e assinada pelo contato principal do Participante. A solicitação deverá ser enviada
por correio em até 30 dias corridos após a data da contestação do encargo.
Resolução de Solicitação de Revisão

353. Ficará a critério do Instituidor atender, ou não, o pedido de revisão. Se o Instituidor
optar por conduzir mais investigações com relação ao caso, os Participantes deverão
cooperar fornecendo as informações necessárias à solução da questão.
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XIII. CRITÉRIOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES
354. Este Capítulo descreve os critérios e as condições para terceirização de atividades
no âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard, contemplando a identificação daquelas passíveis de
terceirização pelo Instituidor, bem como as que podem ser terceirizadas pelos participantes
do arranjo.
Seção I – Terceirização pelo Instituidor

355. Ao contratar algum serviço, o Instituidor seguirá as políticas internas do
Conglomerado Itaú Unibanco, que instituíram regras para escolha, formalização,
acompanhamento e resolução de contratos e controle dos Prestadores de Serviço, com
vistas a minimizar riscos e perdas financeiras e garantir o cumprimento da legislação
vigente.
356. Além disso, é possível que o Instituidor utilize a estrutura operacional do IUH,
desenvolvida para oferecer suporte às várias empresas que o compõem. A seguir, o
Instituidor fornece alguns detalhes do seu processo de contratação.
357. O processo de contratação é conduzido pela área interna do Instituidor, com a
assessoria da área dedicadas à contratação de fornecedores do IUH. A área que iniciar o
processo atuará em todo o relacionamento com o fornecedor, desde sua escolha,
contratação do fornecedor, até o término do contrato, realizando, dentre outras atividades:
(i)
Análise e aprovação das propostas técnicas dos interessados no processo
de seleção;
(ii)
Análise e homologação da qualificação técnica do fornecedor, segundo
critérios previamente definidos adiante especificados e aplicação das políticas de
KYS;
(iii)
Definição dos critérios de monitoramento dos fornecedores e dos serviços
prestados, com o Estabelecimento de pontos de controle para verificação da
aderência aos padrões de qualidade e acordos de nível de serviço estabelecidos;
(iv)
Acompanhamento da entrega do serviço, do desempenho do fornecedor,
inclusive do cumprimento das obrigações contratuais, avaliando sua qualidade,
aderência às regras internas e contratos, zelando pelo cumprimento das obrigações
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trabalhistas, previdenciárias e tributárias, com vistas a mitigar riscos financeiros, de
imagem e decorrentes de questões socioambientais;
(v)
Implantação de plano de ação para mitigação de riscos e planos de
contingência;
(vi)

Renegociação de contratos sempre que necessário e possível;

(vii)
Avaliação do impacto financeiro, de reputação e operacional pela finalização
irregular ou não cumprimento do contrato, bem como a definição de planos de
contingência caso necessário;
(viii)
Reporte à área responsável por Segurança Corporativa do IUH das
situações atípicas ou suspeitas de envolvimento de fornecedores com atos ilícitos; e
(ix)

Manutenção, em arquivo, dos instrumentos contratuais.

Parâmetros para Avaliação

358.

Finalizadas as avaliações, as empresas serão classificadas de acordo com os status

abaixo:

(i)
Homologada: empresas que atenderam às exigências requeridas e foram
aprovadas no processo de avaliação;
(ii)
Homologada com Restrição: empresas que apresentaram alguma restrição
no processo de avaliação, cujos riscos foram devidamente detalhados e sua
manutenção na base de fornecedores foi aprovada de acordo com as alçadas
competentes definidas em política própria;
(iii)
Não Homologada: empresas que apresentaram alguma restrição no
processo de avaliação, cujos riscos foram devidamente detalhados e sua manutenção
na base de fornecedores não foi aprovada pelas alçadas competentes;
(iv)
Não Passível de Homologação: fornecedores que pela especialidade ou
magnitude dos serviços foram dispensados da homologação administrativa tais quais
os fornecedores caracterizados como diferenciados, cartórios- restaurantes,
lanchonetes, padarias, docerias etc.
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(v)
Inativas: empresas que não apresentem faturamento com o IUH durante 12
(doze) meses não terão o processo de homologação renovado e serão registradas
como "Não Homologadas" no sistema de fornecedores;
(vi)
Novo Em avaliação: fornecedores novos, que estão em processo de
avaliação; e
(vii)
Monitoramento: os fornecedores homologados serão monitorados
Semestralmente de forma estruturada, com base nos itens da árvore de decisão
(mesma árvore utilizada no processo de homologação inicial). Constatado quadro que
não atenda as regras de homologação, serão desencadeadas ações visando
esclarecimentos dos pontos observados, bem como medidas de acordo com a
conclusão da análise.
Formalização Contratual

359. Toda contratação de terceiros deve estar suportada por um instrumento contratual
que será elaborado pela área competente. Somente podem assinar os instrumentos
contratuais os representantes legais do Instituidor.
360. Os contratos firmados deverão possuir cláusula que garanta o atendimento da
legislação socioambiental e de prevenção à corrupção. O início do fornecimento do bem ou
serviço deve ocorrer somente após a assinatura do contrato ou emissão do pedido.
Pós-Compra - Gestão do Contrato

361. Como dito anteriormente, o gestor é responsável pela gestão e pelo
acompanhamento da entrega do contratado, bem como pelo acompanhamento de
indicadores de qualidade, desempenho do fornecedor e cumprimento de prazos acordados.
362. Existindo qualquer problema, como descumprimento contratual, desacordo entre as
partes ou necessidade de informação sobre o contrato, poderá ser avaliada a adoção de
medidas cabíveis legalmente, tais como notificação, aplicação de multas, aditamentos
contratuais ou distrato.
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Encerramento do Contrato

363. Os contratos de compras e prestação de serviços se encerram na forma prevista na
legislação vigente.
364. Antes do encerramento do contrato, o gestor deve garantir que foram cumpridas
todas as obrigações contratadas, pagas as verbas rescisórias e outros encargos devidos,
inclusive garantir que, no caso de prestação de serviços que inclua mão-de-obra, o
fornecedor tenha cumprido as obrigações legais junto aos seus empregados ou terceiros.
365. Após o encerramento, o contrato e toda a documentação envolvida no mesmo serão
mantidos em arquivo.
Pagamento

366. O gestor e/ou suas áreas de pagamento devem garantir que a entrega está em
conformidade com o avençado, inclusive em relação ao valor faturado, além de assegurar
que a entrega do contratado foi realizada.
367. Em caso de divergência, poderão ser adotadas as medidas previstas
contratualmente, anteriormente referidas.
368. Os pagamentos são processados por área própria a quem compete checar a
aderência dos valores cobrados com o negociado e zelar pelo processamento dos valores.
Seção II – Terceirização por Participantes do Arranjo

369. O Instituidor permite aos Participantes a atividade de contratação de Terceiros para
que esses desenvolvam os serviços relacionados à sua atividade fim, observadas as
eventuais restrições e limitações legais e regulatórias aplicáveis.
370. Os Participantes devem comunicar ao Instituidor a contratação desses Terceiros,
cadastrando todos os prestadores junto ao Instituidor, que irá classificá-lo a seu critério em
categorias de prestação de serviços, conforme descrito neste Regulamento.
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371. Após esse registro, que será feito através de um formulário específico enviado ao
Participante pelo Instituidor, será emitido pelo Instituidor uma certificação de conformidade
para o fornecedor certificado, que está sujeita à renovação anual, contanto que o fornecedor
se mantenha em boa situação.
372. O Participante deverá encaminhar o nome do Fornecedor para que o Instituidor
consulte sua lista interna de Fornecedores Certificados, e verifique se o mesmo encontrase certificado naquele momento e forneça uma descrição dos serviços específicos que a
unidade está autorizada a realizar. Caso não esteja cadastrado, o Instituidor providenciará
sua certificação.
Categorias de Prestadores de Serviços

373. Um Prestador de Serviços é classificado pelo Instituidor com base no seu
entendimento com relação à natureza do serviço, conforme tabela abaixo. O Prestador de
Serviços somente poderá executar o serviço para o qual foi cadastrado.
374. Qualquer Prestador de Serviço proposto por um Participante será avaliado conforme
os critérios determinados pelo Instituidor.
Natureza da Prestação do Serviço
• Cadastramento de Estabelecimento
Comercial e/ou Portador, incluindo o
processamento da solicitação.
• Prestadora de Serviços de
atendimento ao e/ou Estabelecimentos
Comerciais que não envolvam o
acesso aos dados do Cartão, dados
da Transação ou ambos.
• Instrução e treinamento de
Estabelecimentos Comerciais.
• Qualquer outro serviço
determinado pelo Instituidor, a seu
critério exclusivo, como Serviços do
Programa OIV.
• Operação de terminal com captura
eletrônica de dados. Processador
Terceirizado (PST)
• Serviços de autorização, incluindo,
Entre
outros,
serviços
de
encaminhamento de autorizações,
gateway
de
pagamentos
e
comutadores, autorizações verbais e

Classificação do terceiro

Organização Independente de
Vendas (OIV)

Processador Terceirizado (PST)
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processamento de chamadas referidas.
• Preparação e apresentação de arquivos de
compensação.
• Processamento para liquidação (excluindo a
posse, propriedade ou controle de fundos de
liquidação, os quais não são permitidos).
• Preparação de extratos de contas de Portadores
e/ou Estabelecimentos Comerciais.
• Serviços ao cliente para Portadores e/ou
Estabelecimentos Comerciais que não envolvam o
acesso aos dados do Cartão, dados da Transação ou
a ambos.
• Controle de fraudes e monitoramento de riscos,
incluindo, entre outros, serviços de verificação de
fraude e de pontuação de fraude.
• Processamento de Chargebacks.
• Pagamento Remoto com Dispositivo Móvel.
• Qualquer outro serviço determinado pelo
Instituidor, a seu critério exclusivo, como Serviços do
Programa PST.
• Hospedagem de website do Estabelecimento
Comercial
• Hospedagem externa de aplicativos de
pagamentos, tais como carrinhos de compra de
websites.
• Qualquer outro serviço que envolva
o
armazenamento,
transmissão ou
processamento de dados do Cartão, dados da
transação ou de ambos, não identificados pelo
Instituidor como Serviços do Programa PST.
• Entidade responsável pela Identificação de
entidades cujas atividades devem ser registradas
junto ao Instituidor como próprias de prestador
de
serviços,
conforme
definido
neste
Regulamento.

Entidade de Armazenamento
de Dados (EAD)

Facilitador de Cadastramento de
Prestador de Serviços (FCPS)
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Obrigações Gerais

375.

Cada Participante, em relação ao seu Prestador de Serviços, deverá:

(i)
Assegurar que os Prestadores de Serviços cumpram todos os requisitos
aplicáveis ao serviço fornecido (incluindo, uso e proteção aos dados, padrões de
confidencialidade e privacidade);
(ii)
Fornecer imediatamente ao Instituidor quaisquer informações solicitadas
com relação ao Prestador de Serviços ou à execução do serviço, ressalvadas as
informações de cunho comercialmente sensível e observados eventuais acordos de
confidencialidade em vigor;
(iii)
Em todas as ocasiões, controlar e dirigir todos os aspectos dos seus
serviços, ainda que executados por Prestador de Serviços, além de estabelecer e
fiscalizar todas as políticas administrativas e operacionais aplicáveis aos serviços, de
acordo com as normas e manuais do Instituidor;
(iv)
Não transferir ou ceder nenhuma parte ou o total de tais responsabilidades
ou limitar de qualquer forma suas responsabilidades em relação a qualquer de seus
Prestadores de Serviço;
(v)
Conduzir um monitoramento significativo sobre seus Prestadores de
Serviços para assegurar a conformidade contínua com regras aplicáveis a seus
Prestadores de Serviços; e
(vi)
Informar prontamente ao Instituidor quando qualquer um de seus
prestadores deixar de executar serviço ou quando sofrer uma mudança de nome ou
transferência de propriedade ou controle, conforme definido no manual próprio.
376. Os contratos de prestação de serviços formalizados entre o Participante e seu
Prestador de Serviços deverão incluir todas as seguintes provisões:
(i)
O Prestador de Serviços recebeu, compreende e concorda em cumprir
integralmente todos as regras, manuais e/ou regulamentos do Instituidor;
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(ii)
O Prestador de Serviços fornecerá ao Participante, de forma imediata e
contínua, os endereços atuais de cada um dos seus escritórios;
(iii)
Em casos de uma inconsistência entre qualquer provisão do contrato de
prestação de serviços e as regras do Instituidor, as regras do Instituidor prevalecerão;
(iv)
O contrato de prestação de serviços será encerrado de pleno direito se o
Instituidor cancelar o cadastramento do Prestador de Serviços;
(v)
Nos termos expostos no item referente às Marcas, o Instituidor é o
proprietário das Marcas;
(vi)

Compromisso do Prestador de não contestar a propriedade das Marcas;

(vii)
O Instituidor poderá em qualquer ocasião, sem aviso prévio, por qualquer
razão, proibir o Prestador de Serviços de utilizar qualquer uma das Marcas;
(viii)
O Instituidor tem o direito de impor qualquer provisão contida nas normas e
manuais e proibir um Prestador de Serviços de se envolver em qualquer conduta que
considerar que poderá prejudicar ou criar risco com prejuízos, incluindo danos à
reputação, ou que poderá adversamente afetar a integridade do sistema, as
informações confidenciais conforme definidas nas regras do Instituidor, ou ambos,
sendo que o Prestador de Serviços não deve tomar qualquer medida que possa
interferir ou impedir o exercício deste direito do Instituidor;
(ix)
O Prestador de Serviços deverá comunicar ao Participante eventuais dúvidas
do Portador ou Estabelecimento Comercial, sempre que não puder respondê-la;
(x)
O Prestador de Serviços não poderá subcontratar, sublicenciar, atribuir,
licenciar, conceder a franquia nem de outra maneira, estender ou transferir para
qualquer terceirizado, qualquer direito ou obrigação que possa ter em decorrência dos
serviços prestados no âmbito do Arranjo Hiper/Hipercard; e
(xi)

O Prestador de Serviços deve concordar em:

a) Utilizar quaisquer Sistemas do Instituidor para conectar-se ao sistema de
Intercâmbio ou quaisquer Informações Confidenciais exclusivamente para os
Serviços prestados ao Participante;
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b) Tratar os Sistemas e as Informações Confidenciais com cuidado e
confidencialidade;
c) Reconhecer que o acesso aos Sistemas e às Informações Confidenciais não
lhe fornece nenhum direito, título, interesse ou direito autoral sobre eles ou
sobre qualquer licença para utilizá-los, vendê-los, explorá-los, copiá-los ou
desenvolvê-los ainda mais;
d) Limitar o acesso aos Sistemas e às Informações Confidenciais para os
funcionários que necessitam acessá-las ou conhecê-las;
e) Cessar imediatamente toda e qualquer utilização de Sistemas e Informações
Confidenciais sempre que o Instituidor lhe solicitar ou quando do
cancelamento ou término antecipado dos Serviços por ele executados, e
entregar imediatamente ao Instituidor todos os Sistemas e todas as
Informações Confidenciais;
f)

Avisar ao Participante e ao Instituidor caso uma pessoa não autorizada
pretenda obter ou obtenha acesso aos Sistemas ou às Informações
Confidenciais; e

g) Cumprir todas as normas e leis e regulamentos aplicáveis com relação ao
armazenamento e/ou proteção e/ou transmissão dos dados do Cartão e das
Transações com ele realizadas. Sempre que acreditar que uma pessoa não
autorizada acessou ou pôde ter acessado a essas informações, deverá
notificar imediatamente esse fato por escrito ao Participante para o qual
fornecer serviços e esse deverá notificar o Instituidor.
377. Antes de prorrogar ou renovar um contrato de Prestação de Serviços, o Participante
do Arranjo deve verificar se o Prestador de Serviços mantém negócios de boa-fé, possui
meios suficientes de proteger os dados do Cartão e da Transação de acordo com as normas
e manuais do Instituidor prevenindo assim a utilização não autorizada ou uso dessas
informações indevidamente. Para determinar se o Prestador de Serviços mantém negócios
de boa-fé, o Participante deverá verificar, no mínimo, se todas as etapas seguintes foram
concluídas:
(i)
Efetuar a verificação de crédito, investigação de antecedentes e verificação
de referências do Prestador de Serviços. Se a verificação de crédito do Prestador de
Serviços levantar dúvidas ou não fornecer informações suficientes, o prestador
também deverá conduzir uma verificação de crédito sobre:
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a)

o proprietário, se o Prestador de Serviços é o único proprietário;

b)

os parceiros, caso o Prestador de Serviços seja uma parceria;

c)
os principais acionistas que juntos possuem ou controlam o Prestador de
Serviços, se o Prestador de Serviços é uma empresa;
(ii)
2. Inspeção nas instalações e registros do Prestador de Serviços para
assegurar que ele tem as instalações, os equipamentos, estoques e contratos
adequados e funcionários necessários e, se preciso, a licença ou alvará de
funcionamento e outras capacidades para conduzir os negócios. Se o Prestador de
Serviços conduz ou planeja conduzir negócios em mais de um local, o Participante
deve inspecionar pelo menos uma dessas instalações; e
(iii)
O Participante deve reter todos os registros referentes à investigação de
qualquer Prestador de Serviços por pelo menos dois anos após a data em que o
acordo for cancelado ou vencer.
Auditorias
378. O Instituidor (ou seu representante) pode realizar uma ou mais auditorias financeiras
ou processuais, regulares ou periódicas, no Participante e/ou seu Prestador de Serviços,
com a finalidade de determinar a conformidade com seus manuais, cabendo ao Participante
os custos decorrentes, caso seja apurada alguma inconsistência ou divergência na
auditoria.
379. O Participante e seu prestador devem cooperar totalmente e, mediante solicitação,
fornecer todas as informações e materiais solicitados.
XIV.

PADRÕES MÍNIMOS OPERACIONAIS

Seção I – Prevenção a Ilícitos, lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do
terrorismo
380. Para gerenciar a prevenção de atos ilícitos cambiais, lavagem de dinheiro e combate
ao financiamento do terrorismo, o Instituidor seguirá a política interna do Conglomerado Itaú
Unibanco.
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381. Essa política consolida os princípios e as diretrizes do IUH para a prevenção e
combate à lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e às fraudes, em
consonância com a legislação e regulamentação vigente e com as melhores práticas de
mercado nacionais e internacionais.
382. As instituições financeiras desempenham um papel fundamental na prevenção e no
combate aos atos ilícitos, dentre os quais se destacam a lavagem de dinheiro, o
financiamento do terrorismo e as fraudes.
383. O grande desafio é identificar e reprimir operações cada vez mais sofisticadas que
procuram dissimular a origem, a propriedade e a movimentação de bens e valores
provenientes de atividades ilegais.
384. Com o objetivo de viabilizar o cumprimento das diretrizes desta política e evitar que
seus produtos e serviços sejam usados em atividades ilícitas, o Itaú Unibanco estabeleceu
um programa de prevenção e combate a atos ilícitos, composto pelas regras abaixo. As
instituições participantes devem possuir programas de prevenção à lavagem de dinheiro
que contemplem os itens previstos abaixo, devendo apresentar tais programas ao
Instituidor do Arranjo quando solicitado.
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo

Processo de Identificação de Clientes

385. Trata-se de um conjunto de ações que devem ser adotadas para identificação de
clientes, contemplando a captura, atualização e armazenamento de informações
cadastrais, incluindo também procedimentos específicos para identificação de Beneficiários
Finais e de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
386. É proibido o início ou a manutenção de relacionamento com indivíduos ou entidades
mencionadas nas listas de sanções financeiras das Nações Unidas (ONU), US Office of
Foreign Assets Control (OFAC) e União Europeia.
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Processo "Conheça Seu Cliente" (KYC)

387. Trata-se de um conjunto de ações que devem ser adotadas para assegurar a
identidade e a atividade dos clientes, bem como a origem e a constituição de seu patrimônio
e recursos financeiros. Para aqueles que apresentarem maior risco associado a atos ilícitos
devem ser aplicados critérios de identificação e diligência mais rigorosos, com a aprovação
do relacionamento por nível hierárquico superior.
388. Quanto mais precisas forem as informações coletadas e registradas
tempestivamente no início do relacionamento, maior será a capacidade de identificação de
riscos de ocorrência da prática de atos ilícitos e maior a segurança para os clientes que
depositam sua confiança no Itaú Unibanco.
Processo "Conheça Seu Parceiro" (KYP)

389. Trata-se de um conjunto de regras, procedimentos e controles que devem ser
adotados para identificação e aceitação de parceiros comerciais, incluindo correspondentes
no país e no exterior, visando prevenir a realização de negócios com contrapartes inidôneas
ou suspeitas de envolvimento em atividades ilícitas, bem como assegurar que eles
possuam procedimentos adequados de PLD/CFT, quando aplicável.
390. O IUH não admite o relacionamento com os denominados bancos de fachada (shell
banks).
Processo "Conheça Seu Fornecedor" (KYS)

391. Para aqueles fornecedores e Prestadores de Serviços que representarem maior
risco devem ser adotados procedimentos complementares e diligências aprofundadas de
avaliação e alçadas específicas de aprovação, de acordo com a criticidade dos
apontamentos ou exceções.
Processo "Conheça Seu Funcionário" (KYE)

392. Trata-se de um conjunto de regras, procedimentos e controles que devem ser
adotados para seleção e acompanhamento da situação econômico-financeira, visando
evitar vínculo com pessoas envolvidas em atos ilícitos.
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Avaliação de Novos Produtos e Serviços

393. Os novos produtos e serviços devem ser avaliados de forma prévia, sob a ótica de
PLD/CFT, conforme as diretrizes estabelecidas pelo IUH.
Monitoramento de Transações

394. As Transações e operações financeiras realizadas pelos Portadores, colaboradores
ou não, devem ser monitoradas para apuração de situações que podem configurar indícios
de ocorrência de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Para os casos que
requerem especial atenção, como o relacionamento com pessoas expostas politicamente e
operações em que não seja possível identificar o beneficiário final, são adotados
procedimentos mais rigorosos de análise. O monitoramento considera o perfil, origem e
destino dos recursos e a capacidade financeira dos clientes.
Comunicação de Transações Suspeitas aos Órgãos Reguladores

395. As operações ou propostas que contêm indícios de ocorrência de lavagem de
dinheiro ou financiamento do terrorismo devem ser comunicadas aos órgãos reguladores
competentes, quando aplicável, em cumprimento às determinações legais e
regulamentares. As comunicações de boa-fé não acarretam responsabilidade civil ou
administrativa ao IUH, nem a seus administradores e colaboradores.
Treinamento

396. O programa de treinamento de PLD/CFT é contínuo e deve ser aplicado a todos os
colaboradores elegíveis, visando:
(i)
Aprofundar o conhecimento que os administradores e colaboradores têm das
exigências e responsabilidades legais e regulamentares, bem como das diretrizes
corporativas de PLD/CFT; e
(ii)
Capacitar administradores e colaboradores a identificar, prevenir, tratar e
comunicar situações de risco ou com indícios de ocorrência de lavagem de dinheiro
ou financiamento do terrorismo nos negócios realizados.
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397. A aplicação do programa deve ocorrer por meio de ações institucionais e nas áreas
de negócios, contemplando cursos presenciais ou à distância (e-learning), palestras,
teleconferências, áudio-conferências, campanhas, comunicados, publicações, entre outras
modalidades e formas.
Declaração de Observância aos Requerimentos de PLD/CFT

398. Os executivos responsáveis pelas Áreas de Negócios no Brasil ou no exterior devem
encaminhar à Diretoria de Segurança Corporativa, anualmente e por escrito, declaração
sobre a observância e alinhamento às diretrizes desta Política. A existência de legislação
ou regulamentação que impeça ou limite a aplicação do disposto nesta política deve ser
informada nesta declaração.
Prevenção e Combate a Fraudes

Avaliação de Riscos no Início do Relacionamento

399. Os processos de contratação de serviços e produtos devem contemplar
procedimentos para prevenir e mitigar o risco de fraude no início do relacionamento com
proponentes.
Avaliação de Riscos em Novos Produtos e Serviços

400. Os novos produtos e serviços devem ser avaliados de forma prévia, sob a ótica de
prevenção a fraudes.
Monitoramento de Transações

401. Os produtos e serviços contratados pelos clientes devem ser monitorados para
detecção e apuração de situações atípicas ou suspeitas de ocorrência de fraude ou outros
atos ilícitos.
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Tratamento de Ocorrências

402. As situações sob suspeita ou confirmadas devem ser tratadas para apuração de
responsabilidades e providências necessárias.
403. Os procedimentos e decisões tomadas durante o tratamento das ocorrências devem
ser formalizados visando à geração de subsídios a processos judiciais.
Treinamento

404. O programa de treinamento de Prevenção a Fraudes é contínuo e deve ser aplicado
a todos os colaboradores elegíveis, visando a:
(i)
Aprofundar o conhecimento que os administradores e colaboradores têm dos
requerimentos normativos externos e internos de prevenção e combate a fraudes; e
(ii)
Capacitar administradores e colaboradores a identificar, prevenir, tratar e
comunicar situações suspeitas ou relacionadas com fraudes e outros atos ilícitos.
405. A aplicação do programa deve ocorrer por meio de ações institucionais e nas áreas
de negócio. Podem contemplar cursos à distância (e-learning) e presencial, palestras,
teleconferência, áudio conferência, campanhas, comunicados, publicações, entre outras
modalidades e formas.
Manutenção e Guarda de Informações e Registros

406. As informações e registros das operações e serviços prestados devem ser mantidos
em sua forma original ou em arquivos eletrônicos, conforme prazos e responsabilidades
estabelecidos pela legislação vigente.
407. O IUH utiliza-se de um conjunto de normas para gerir prevenção de atos ilícitos
cambiais, lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, incluindo aquelas emitidas pelo
Banco Central, pelo CMN, CVM, COAF e entidades internacionais.
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Seção II - Gerenciamento de Continuidade de Negócios

408. O Instituidor possui ações estratégicas definidas entre as unidades de negócios,
tecnologia, controles internos e apoio operacional, visando a suportar os processos críticos
e manter suas atividades em um nível aceitável e previamente definido, caso o Data Center
principal esteja inoperante. As instituições participantes devem possuir programas de
continuidade de negócio que reflitam os temas descritos nesta Seção, devendo apresentar
tais programas ao Instituidor do Arranjo quando solicitado.
409. Os Gestores das áreas de Negócios do Instituidor são os responsáveis por fornecer
informações à Gerência de Gestão de Continuidade de Negócios do IUH para subsidiar a
análise de impacto dos processos críticos, tais como:
(i)
Definir os processos críticos a serem tratados no DR, a partir dos processos
descritos no BIA; e
(ii)
Garantir que o ambiente de DR seja validado pelos usuários de negócios,
quando solicitado.
410.

Os usuários de negócios são os responsáveis por:

(i)
Validar as atividades de sua responsabilidade descritas no roteiro de teste
após ativação do site secundário, tanto para testes quanto para ativação real; e
(ii)
Providenciar a documentação necessária, evidenciando a realização dos
testes, para eventuais demandas de auditorias e de órgãos regulamentadores.
411.

OCIR IUH é responsável por:

(i)
Avaliar as deficiências dos planos e dos resultados dos testes quanto à
cobertura e os resultados esperados;
(ii)
Fornecer o suporte necessário para que todos os controles que mitiguem os
riscos identificados sejam implantados pelas áreas responsáveis; e
(iii)
Avaliar os testes perante as exigências regulatórias garantindo a existências
e disponibilidade de evidências e documentações necessárias.
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412.

A área de Gestão de Continuidade de Negócios é responsável pela elaboração do BIA.

413.

A área de Gestão de Planos de Continuidade de Negócios do IUH é responsável por:

(i)
Zelar para que os processos essenciais pré-estabelecidos pela análise de
cenário, sejam retomados no Data Center secundário, no tempo previamente
acordado em situações de interrupção total ou parcial do Data Center principal;

414.

(ii)

Validar a estratégia de DR desenvolvida pela ATEC;

(iii)

Validar o cronograma dos testes com a área de negócios;

(iv)

Validar o escopo e apoiar a coordenação dos testes;

(v)

Divulgar relatórios de resultados de testes; e

(vi)

Conscientizar e treinar áreas de negócio.

A área de Gestão de Crises é responsável por:

(i)

Apoiar a ativação do grupo tático para tomada de decisão do acionamento do
DR;

(ii)

Garantir que a comunicação de DR seja realizada de forma tempestiva; e

(iii)

Monitorar a crise até a sua solução.
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415. A área de Tecnologia e Infraestrutura de TI do Conglomerado Itaú Unibanco é
responsável pelos seguintes itens, divididos por área de atendimento:
(i)
Gerência de Disponibilidade e Continuidade de TI: (a) Elaborar a estratégia
de DR e atualizar e divulgar calendário de testes de DR; (b) Planejar e conduzir, em
conjunto com as áreas técnicas, a adequação da infraestrutura do Data Center
secundário; (c) Definir o escopo e coordenar a execução dos testes de DR; (d) Apoiar
a coleta e armazenamento de evidências de acionamento ou teste do site secundário;
(j)
Divulgar relatórios de resultados de testes; e (f) Fornecer os insumos
necessários para tomada de decisão e acionamento do DR;
(ii)
Gerência de Operação do Data Center Secundário: (a) Armazenar os
procedimentos operacionais atualizados; e (b) Ativar o site secundário em casos de
acionamento ou testes de DR;
(iii)
Infraestrutura e Sistemas de Tecnologia: (a) Definir a arquitetura do site
primário e secundário; (b) Dar suporte ao processo de DR; (c) Manter os níveis de
funcionalidade e performance adequados no site secundário; (d) Manter os dados
críticos aos negócios íntegros e atualizados no site secundário; (e) Manter os recursos
de software e hardware atualizados; (f) Manter os procedimentos de DR atualizados;
(iv)
Informar a área de Gestão de Continuidade de TI todas as atividades que
indisponibilizem o site secundário e qualquer defasagem de recurso entre os sites
primário e secundário; e
(v)
Gerência de Incidentes: (a) ativação do grupo tático para tomada de decisão
do acionamento do DR; e (b) Garantir que todas as áreas envolvidas sejam acionadas
tempestivamente no processo de DR.
(vi)
Implementação da Solução de DR: (a) Definição: pelas demandas de
negócio priorizadas pelo BIA, demanda de infraestrutura ou demandas extraordinárias
aprovadas pelo executivo responsável; (b) As demandas poderão ser deliberadas nos
comitês setoriais de riscos de cada unidade. (c) Aprovação: Apresentação à área de
negócio do cronograma, custos e responsabilidades para implantação do DR no
Comitê de Riscos para deliberações; (d) Implantação: Execução do cronograma de
implantação de recursos de DR pelas equipes da ATEC.
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Manutenção do Site Secundário

416. Toda e qualquer mudança de infraestrutura, arquitetura ou sistemas no site principal
deve estar refletida no site secundário no prazo máximo previamente definido pelas áreas
gestoras de TI.
417. A cada atualização do BIA, deve-se verificar a necessidade de adequar a
infraestrutura do site secundário. Caso sejam identificadas inconsistências nos Testes e
Acionamentos de DR, a infraestrutura do site secundário deve ser adequada. Somente após
essas verificações poderá ocorrer a ativação do Site Secundário.
418. Caso sejam verificadas inconsistências ou falhas no Site Secundário, de Gestão de
Crises, como integrante do grupo tático de gerenciamento de crises, deverá ser acionada
para que seja ativado o Plano de DR.
Retorno ao Site Primário

419. O retorno ao site primário deverá ocorrer quando todos os componentes de
infraestrutura e sistemas estiverem restaurados (total ou parcial), considerando as
particularidades de cada unidade de negócios.
420. Após o ambiente restaurado, o gestor de negócios é responsável por testar e validar
as funcionalidades dos negócios antes de sua liberação para produção.
421. Qualquer alteração efetuada durante a permanência da unidade de negócios no site
secundário deverá estar refletida no site primário antes do seu retorno.
Testes de DR

422. A Instituição realiza periodicamente testes para avaliar a efetividade de seus Planos
de DR. Além disso, testes devem ocorrer após mudanças significativas no ambiente de
produção, de site secundário ou de acordo com a definição de órgãos regulamentadores.
Modalidades de Testes

423. Os testes de DR podem ser divididos em 2 modalidades e a definição da modalidade
a ser utilizada depende do escopo do Teste de DR.
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1
2

Tipo

Características

Testes sem retorno

Os dados utilizados no teste não são atualizados no

de dados

ambiente primário.

Testes com retorno

Os dados utilizados no teste são atualizados no

de dados

ambiente primário.

Calendário Anual de Testes de DR

424. Documento elaborado pela Gestão de Continuidade de TI para visualizar todos os
Testes de DR programados para o ano, bem como, o status de cada Teste de DR,
reprogramações e justificativas. Contém os Testes de DR de negócio e de Infraestrutura. O
Calendário é elaborado de acordo com as regras do negócio, demandas de órgãos
reguladores, regras do calendário de mudanças e datas especiais.
Resultados de Teste de DR

425. Os resultados dos testes são documentados através de relatórios que podem
representar a visão do negócio ou TI de acordo com o escopo de teste.
Seção III - Conciliação de informações entre os Participantes

426.

O Instituidor tem como prática a conciliação dos seguintes dados:

(i)

Dados transacionais (número de autorização, valor, dados do Estabelecimento);

(ii) Dados de liquidação (valor da Transação, valor de Interchange, número, prazos
para agendamento); e
(iii)

Tipo da Transação (crédito à vista, parcelado, cash).

427. Essas conciliações são feitas diariamente quando do recebimento dos arquivos de
liquidação através dos dados de autorização de transações.
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Seção IV - Capacidade para a prestação dos serviços

428. Os Participantes do Arranjo Hiper/Hipercard deverão comprovar e manter
capacidade tecnológica atualizada de forma a garantir o tráfico de Transações sem impacto
a qualquer outro Participante do Arranjo. Deverão, também, acatar indicações do Instituidor
em novos padrões de tecnologia identificadas no mercado.
XV.

INTEROPERABILIDADE

Seção I – Mecanismos de Interoperabilidade entre Participantes

429. Visando garantir a interoperabilidade entre os Participantes do Arranjo, as
informações trocadas entre Participantes devem ser intermediadas exclusivamente pelos
sistemas do Instituidor, de modo que as comunicações sejam padronizadas, evitando
prejuízos à efetivação das Transações.
430. Desse modo, o Instituidor pode implementar suas regras específicas de tecnologia
de hardware, software ou transmissão de informações, as quais deverão ser observadas
por todos os Participantes e terceiros contratados.
431. O Instituidor é responsável por garantir a interoperabilidade entre os Participantes
do Arranjo Hiper/Hipercard. Por sua vez, os Participantes devem garantir a existência e
manutenção dos parâmetros técnicos necessários, estabelecidos pelo Arranjo, que
viabilizem a interoperabilidade entre os Participantes do Arranjo Hiper/Hipercard.
432. Os “Padrões Tecnológicos de Acesso” e a “Infraestrutura Mínima Exigida” (conforme
listados anteriormente) para cada modalidade de Participante são aqueles exigidos
ordinariamente no mercado e garantem, portanto, que as empresas que atendam a tais
requisitos tenham acesso e possam fazer parte do Arranjo.
433. Os pré-requisitos tecnológicos e de infraestrutura supracitados permitem que todos
os Credenciadores estejam aptos a trafegar Transações de Cartões de todos os Emissores
participantes do Arranjo e, adicionalmente, garantem a eles e aos Portadores a segurança
de que os serviços prestados e fluxos de pagamento envolvidos ocorrerão de maneira
contínua e ininterrupta.
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434. É importante ressaltar que todas as informações, novos produtos e serviços, bem
como sistemas de prevenção, serão divulgados e compartilhados entre todos os seus
afiliados de forma equânime, conforme as regras de comunicação aos Participantes do
Arranjo Hiper/Hipercard listadas anteriormente.
435. Regras e Procedimentos que garantem ao usuário final utilizar-se de uma única
Conta de Pagamento Pós-Paga para a realização de transações de pagamento:
(i)
Governança operacional: o Instituidor realizará ações para controlar e
garantir que todos os seus processos e procedimentos estejam sendo aplicados de
forma equânime entre todos os seus Participantes;
(ii)
Regras de credenciamento: as Credenciadoras não poderão discriminar o
Instituidor em detrimento dos demais arranjos com os quais mantém relacionamento.
Não podendo selecionar ou mesmo excluir parte de seu portfólio de Estabelecimentos
Comerciais como mecanismo de discriminação anticoncorrencial; e
(iii)
Regras de aceitação: fazer com que os Credenciadores garantam com que
os Estabelecimentos Comerciais devem aceitar todas as Contas de Pagamento
emitidos por Participantes desse Arranjo, sem discriminar. Regras de Emissão: os
Emissores não poderão discriminar ou impedir a utilização de suas Contas de
Pagamento em qualquer Estabelecimento Comercial ou Credenciadora, desde que
esses estejam em conformidade com as normas e procedimentos do Instituidor e
legislação do país.
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Seção II - Interoperabilidade entre os Participantes do Arranjo

436. Cada Participante terá relações com outros dentro da sua cadeia de negócio, tendo
o Instituidor como ponto de conexão entre todos. Abaixo exemplificamos cada parte dessa
cadeia:

437. É objetivo do Instituidor que todos os Participantes consigam relacionar-se entre si
de forma a garantir ao usuário final a utilização de seu instrumento de pagamento de forma
plena, sem qualquer discriminação.
438. A seguir estão listados os direitos e deveres de cada Participante para que seja
garantida a interoperabilidade entre seus Participantes
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Instituidor

439.

São direitos e deveres do Instituidor, no âmbito da interoperabilidade:

(i)
Formular normas e procedimentos específicos para cada um dos
Participantes;
(ii)

Determinar padrões tecnológicos e de segurança;

(iii)

Estabelecer tarifações e modelos de remuneração;

(iv)

Garantir os padrões mínimos pré-estabelecidos nos fluxos de transações;

(v)

Estabelecer modelo e regras de garantia financeira entre os Participantes;

(vi)

Arbitrar controvérsias entre os Participantes;

(vii)
Atualizar periodicamente todos os Participantes sobre todas as regras e
novos processos;
(viii)

Integrar sistemas e redes de telecomunicações unindo os Participantes da
cadeia;

(ix)

Desenvolver novas tecnologias, produtos e serviços;

(x)

Manter centrais de atendimento para suporte aos Participantes;

(xi)
Analisar as condições financeiras, operacionais e tecnológicas de cada
Participante;
(xii)
Conceder e/ou cancelar registro de participação conforme as regras deste
Regulamento; e
(xiii)
Receber dos Subcredenciadores e armazenar as informações referentes aos
Substabelecimentos Comerciais, sempre que tais informações não puderem ser
compartilhadas diretamente com os Credenciadores.
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Emissor

440.

São direitos e deveres do Emissor, no âmbito da interoperabilidade:

(i)
Ter seus cartões aceitos por todos os Credenciadores e Subcredenciadores,
os quais não poderão implementar regras discriminatórias em relação aos Emissores;
(ii)
Cumprir as normas e procedimentos deste Regulamento, bem como
observar os critérios de apresentação de garantias estabelecidas pelo Instituidor;
(iii)
Formular campanhas promocionais para divulgação e aumentar a ativação
de seus instrumentos de pagamento;
(iv)
Manter atualizada bases cadastrais de todos os Portadores por ele
atendidos, na forma da regulamentação em vigor;
(v)
Manter sob sigilo os dados cadastrais de seus clientes, na forma da
regulamentação em vigor;
(vi)
Reportar ao Instituidor os volumes de Transações realizadas com
instrumentos de pagamento emitidos por ele;
(vii)

Determinar precificação de anuidade, taxas e encargos aos Portadores;

(viii)

Efetuar liquidação das transações conforme agendamento; e

(ix)

Apresentar garantias financeiras ao Instituidor quando solicitado.

Credenciador

441.

São direitos e deveres do Credenciador, no âmbito da interoperabilidade:

(i)
Ter a possibilidade de aceitação de todas as contas de pagamento, de todos
os Emissores Participantes do Arranjo;
(i)
Cumprir as normas, procedimentos e garantias estabelecidas pelo
Instituidor;
(ii)

Ter acesso às novas tecnologias disponibilizadas pelo Instituidor;
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(iv)

Formular precificação para Estabelecimentos Comerciais;

(v)

Gerar a grade de liquidação dos valores transitados em cada Estabelecimento;

(vi) Manter base cadastral dos Estabelecimentos em conformidade com normas e
programas do Instituidor;
(vii)

Gerir contestações de despesas advindas dos Emissores;

(viii)
Manter os Estabelecimentos Comerciais devidamente treinados, atualizados
e sinalizados;
(ix)

Formular campanhas promocionais para ampliação da aceitação;

(x)

Acatar opção de Instituição Domicílio de seus credenciados;

(xi)
Bloquear definitiva ou temporariamente as transações de determinado
Emissor por falta de garantias financeiras;
(xii)
Garantir que os Estabelecimentos não discriminem qualquer instrumento de
pagamento; e
(xiii)
Celebrar contrato escrito com os Subcredenciadores e adotar as medidas
necessárias para assegurar o cumprimento, pelos Subcredenciadores, das normas,
procedimentos e garantias estabelecidas pelo Instituidor, bem como das disposições
dos respectivos contratos.
Subcredenciador

442.

São direitos e deveres do Subcredenciador, no âmbito da interoperabilidade:

(i) Cumprir as normas, procedimentos e garantias estabelecidas pelo Instituidor, bem
como as disposições do contrato com os Credenciadores;
(ii) Ter acesso às novas tecnologias disponibilizadas pelo Instituidor;
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(iii)

Formular precificação para Subestabelecimentos Comerciais;

(iv)
Gerar a grade
Subestabelecimento;

de

liquidação

dos

valores

transitados

em

cada

(v)
Manter base cadastral dos Subestabelecimentos em conformidade com
normas e programas do Instituidor;
(vi)
Manter os Subestabelecimentos Comerciais devidamente treinados,
atualizados e sinalizados;
(vii)

Formular campanhas promocionais para ampliação da aceitação;

(viii)
Acatar opção de Instituição Domicílio de seus Subestabelecimentos
Comerciais;
(ix)
Garantir que os Subestabelecimentos não discriminem qualquer instrumento
de pagamento; e
(x)
Garantir que os Subestabelecimentos não imponham valores mínimos para
pagamento com o instrumento de pagamento.
Prestador de Serviço de Rede

443. São direitos e deveres do Prestador de Serviço Rede, no âmbito da
interoperabilidade, se aplicável:
(i)
Ter a possibilidade de aceitação de todas as contas de pagamento, de todos
os Emissores Participantes do Arranjo;
(ii)

Cumprir as normas, procedimentos e garantias estabelecidas pelo Instituidor;

(iii)

Ter acesso às novas tecnologias disponibilizadas pelo Instituidor;

(iv)
Formular precificação para Estabelecimentos Comerciais referente aos
serviços prestados;
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(v)
Manter base cadastral dos Estabelecimentos Comerciais em conformidade
com normas e programas do Instituidor;
(vi)
Manter os Estabelecimentos Comerciais devidamente treinados, atualizados
e sinalizados acerca do funcionamento e operação de seus serviços e sistemas;
(vii)
Bloquear definitiva ou temporariamente as transações de determinado
Emissor conforme instruções do Instituidor; e
(viii)
Garantir que seus serviços e sistemas viabilizem a aceitação de qualquer
instrumento de pagamento nos termos das regras do Arranjo.
Seção III - Mecanismos de Interoperabilidade com outros Arranjos de Pagamento

444. De forma a viabilizar o fluxo de recursos entre diferentes arranjos de pagamento,
por meio de regras, procedimentos e tecnologias compatíveis, a interoperabilidade entre
um arranjo aberto e um arranjo fechado deve ocorrer por meio de participação no arranjo
aberto nas situações em que o serviço de pagamento prestado pelo instituidor do arranjo
de pagamento fechado se enquadrar em uma ou mais das modalidades de participação do
arranjo de pagamento aberto.
445. Tais arranjos devem ter plenas condições para exercer suas atividades em
conformidade com as normas, regulamentos, manuais e outros procedimentos
estabelecidos por este Arranjo.

******
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