VALIDE Restritivo

Informações completas de proteção ao crédito
A maioria das pessoas só ouvem em falar em duas empresas quando falamos em nome sujo ou em órgão
de proteção ao crédito. Mas o que muita gente não sabe é que existem diversos outros órgãos de
proteção de crédito, que prestam serviços a diversas empresas e credores que também tem o poder de
colocar o nome/razão social no cadastro de inadimplentes.
Neste caso o VALIDEINFO WEB traz TODAS as informações de proteção em um único lugar...
Facilitando assim análise e tomada de decisão, inclusive com custo extremamente baixo.
Confira!
Fornecendo informações restritivas de todo o Brasil para auxiliar empresas a avaliar e realizar vendas a
crédito com segurança, em processos de análise e concessão de crédito a empresas e consumidores.
Também com o CCF que contém os nomes de pessoas e empresas que emitem cheques sem dispor de
saldo em sua conta para o pagamento.
Dados cadastrais de empresas e cidadãos e informações negativas que indicam dívidas vencidas e não
pagas e os registros de protesto de título, ações judiciais, cheques sem fundos e outros registros
provenientes de fontes públicas e oficiais.
Importante para bancos, às lojas do comércio, às pequenas, médias e grandes empresas, com o objetivo
de dar apoio às decisões de crédito e, assim, tornar os negócios mais baratos, rápidos e seguros. Banco de
informações de crédito, de caráter público, informações colhidas em todo o território nacional.
Análises e informações para decisões de crédito e apoio a negócios, banco de dado que dedica à
prestação de serviços de interesse geral. Inclusive reconhecido pelo Código de Defesa do Consumidor
como de caráter público (Lei 8.078, artigo 43, parágrafo 4º).

Dados que compõem a consulta VALIDE Restritivo Pessoa Física e Pessoa Jurídica
Restrições (Informação Confidencial)
“USO EXCLUSIVO DA EMPRESA ASSOCIADA PARA AUXÍLIO NA APROVAÇÃO DE CRÉDITO.
A DIVULGAÇÃO DE TAIS INFORMAÇÕES A TERCEIROS SUJEITARÁ O INFRATOR ÀS SANÇÕES PENAIS.”

. PF
CPF
Nome
Data de Nascimento
Nome Mãe
. PJ
CNPJ
Razão Social
Data Fundação
Nome Fantasia
Resumo das ocorrências com todas as informações em um SÓ LUGAR:
Alerta
Ocorrência
Quantidade
Última Ocorrência
Valor
Total
Restrições Financeiras (negativação)
Protesto Nacional
Cheques Sem Fundo-CCF
Alerta de Documentos Roubados/Extraviados
Restrições Financeiras (negativação)
Ocorrência mais antiga
Ocorrência mais recente
Valor total
Total de Registros
Data de Ocorrência
Valor
Contrato
Empresa
Avalista
Origem
LINKS OFICIAIS para CONSULTAS (sem custo):
- Justiça Federal - Certidão Negativa - Antecedentes Criminais
- Certidão Negativa - Antecedentes Criminais
- Portal da Transparência Governo Federal (Servidores)
- Banco Nacional de Mandados de Prisão
- Diários Oficiais / Processos - Diários Oficiais da União, dos Estados e dos Municípios
- Secretaria de Segurança Pública - Nacional
- Facebook (tradicional)
- Jucesp
- Pesquisa de "Possíveis” Falecidos
- Cartórios de Registro de Imóveis da Grande São Paulo. (Matricula do imóvel - GEO)
- CND – Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federias e Dívidas
- TST – Certidão Negativa de Débito Trabalhista:
. TJ – Processos Judiciais Vinculados
. TRT – Certidão Negativa de Débito

relacionamento@valideinfoweb.com.br
www.valideinfoweb.com.br

