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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS IMPORTANTES PARA 2017
A
partir
deste
ano
houve
mudança
em
nossa
cobrança
bancária.
Alteramos nossos boletos para o Banco Santander e por este motivo é necessário pontuar algumas
alterações em nossos processos.
 Boleto Bancário: Com as mudanças na legislação promovida pela Federação Brasileira dos
Bancos (Febraban), estamos adequando o processo de cobrança bancária, assim como as
demais unidades da Rede La Salle. Conforme “Lei do A.R.” Lei 15.659/2015, comunicado pela
FEBRABAN FB15-2015.
A partir do ano de 2017, os boletos de cobrança, mantem disponibilizados no portal do aluno e
com o envio do código de barras via SMS.
Informamos que as gerações dos boletos a partir deste ano, são feitas no último dia de cada mês
para o mês subsequente. Exemplo: o boleto de fevereiro foi gerado dia 31/01/2017.
Ao adotar esta opção, reforçamos o compromisso com a segurança contra fraudes e com a
sustentabilidade, reduzindo o consumo de papel.
Para viabilizar o pagamento dos boletos, é necessário que o acadêmico fique atento às seguintes
mudanças:
 Portal do Aluno: importante manter os dados de login e senha do Portal em local de fácil acesso,
pois serão utilizados para consultar os boletos mensalmente. Caso precise de auxílio para acessálo, o SAA está à disposição para ajudar.
 SMS: importante manter atualizado o número do telefone que deseja receber o código de barras
do boleto, pois receberão mensalmente.
 Dados cadastrais: o registro dos boletos junto ao banco torna obrigatório manter atualizados os
dados de contato do acadêmico e se menor do responsável financeiro. Não deixe de comunicar o
SAA qualquer alteração nos dados de endereço, e-mail e telefone.
 Locais de pagamento: os boletos poderão ser pagos em qualquer banco até o vencimento. Para
sua maior comodidade, utilize o código de barras para realizar o pagamento em caixas eletrônicos
ou no bankline. O serviço de DDA (Débito Direto Autorizado) também poderá ser utilizado para
pagar seus boletos. Consulte sobre o serviço junto ao gerente de seu banco.
 Atualização dos boletos: após o vencimento, os boletos poderão ser pagos somente com os
acréscimos contratuais, sendo atualizados diretamente no site do Banco Santander S/A, pelo link
www.santander.com.br/br/resolva-on-line/boletos
Ao acessar o site, tenha em mãos o código de barras do boleto a ser atualizado, o que pode ser feito no site
do banco até 90 dias após o vencimento. Depois deste período, o acadêmico ou responsável financeiro
precisará solicitar novo boleto junto à Tesouraria da Faculdade.
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