Termo de Consentimento Pix

Ao clicar em Li e Concordo, você autoriza que o Next Tecnologia e Serviços Digitais
S.A., sociedade por ações com sede em Rua Domingos Sergio dos Anjos, 227, Jardim
Santo Elias, São Paulo/SP, CEP: 05136-170, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
15.011.336/0001-27, doravante denominada “Next”, na qualidade de correspondente
bancário do Banco Bradesco S.A., instituição financeira de direito privado, com sede
no Núcleo “Cidade de Deus”, s/nº, Vila Yara, Osasco/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 60.746.948/0001-12, doravante denominado “Bradesco”, faça o cadastro da sua
conta a uma Chave Pix (Pagamentos Instantâneos), no Diretório de Identificadores
de Contas Transacionais (“DICT”) do Banco Central do Brasil (BCB).
Para o cadastro no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (“DICT”)
poderão ser armazenados os seguintes dados para pessoa física: CPF, telefone
celular, e-mail e chave aleatória.
Cada Chave Pix só poderá ser vinculada a uma única conta, sendo que você poderá
cadastrar, para uma mesma conta, até 05 (cinco) chaves, se for pessoa física.
Se no momento do cadastro a Chave Pix já tiver sido cadastrada para outra conta, a
efetivação do cadastro não será realizada. Porém, você poderá solicitar a
portabilidade ou reinvindicação da sua Chave Pix.
Quaisquer dúvidas relacionadas ao Pix podem ser sanadas em nossa Central de
Relacionamento com o Cliente, pelos telefones abaixo:
Central de Relacionamento Next 0800 275 6398
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Telefone indisponível durante o período da Pandemia.
O atendimento está sendo realizado pelo Chat (botão Ajuda).

SAC - Next 0800 722 6398
Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria
0800 688 6398
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 09h às 18h, de 2ª a 6ª feira,
exceto feriados.

