
O que é o Pix?
É um novo meio de Pagamento Instantâneo que foi criado pelo Banco Central como 
uma alternativa mais rápida para enviar e receber dinheiro. Com ele, através da sua 
Conta Digital Pernambucanas é possível fazer transações 24 horas por dia e 7 dias 
por semana de forma gratuita.

Como utilizar o Pix?
Você precisa ter uma Conta Digital Pernambucanas! Baixar no seu celular o APP 
do Cartão Pernambucanas e a partir do dia 05/10/2020 será possível vincular suas 
Chaves Pix (CPF, número de celular, e-mail) no próprio aplicativo.
A partir do dia 16/11/2020, você poderá efetuar pagamentos e transferências, 
de forma instantânea, informando apenas a Chave Pix de quem receberá o valor 
ou através do QR Code.

Quais as vantagens do Pix?
Para quem paga: Rápido, Prático, Seguro e Gratuito! Basta ter uma Conta Digital 
Pernambucanas e o APP do Cartão Pernambucanas no celular. Será possível enviar 
e receber dinheiro de qualquer lugar, a qualquer hora, só com a informação da chave 
(CPF, número de celular, e-mail) ou QR Code. 
Para quem recebe: Disponibilização imediata do dinheiro na conta.

O que são Chaves Pix?
Chaves são registros pessoais, como CPF, Número de Celular e E-mail que serão 
vinculadas a sua Conta Digital Pernambucanas para recebimento de dinheiro, 
através do PIX.
Para pagamentos, basta você incluir a chave da pessoa ou empresa e fazer um PIX.

Quais informações posso registrar como chave Pix? 
Sua chave Pix, poderá ser criada utilizando seu CPF, celular, e-mail ou aleatória 
(sequência de letras e números única) direto no APP da Conta Digital Pernambucanas. 
Depois de registrar sua chave Pix, você poderá informar apenas esta informação para 
receber uma transferência. 

Preciso de uma chave para receber ou enviar Pix? 
Não, envio de Pix não vai depender exclusivamente do uso da chave. 
Mas, utilizar as chaves Pix para fazer e receber pagamento é uma forma simples 
e que facilita o envio para a pessoa que vai te pagar. 

Quantas chaves Pix eu posso cadastrar?
Você pode registrar até 5 chaves Pix por conta da qual seja titular. 
Não existe um limite total de chaves que cada pessoa pode cadastrar, só não 
é possível, adicionar uma mesma chave em mais de uma conta. 

Pagamentos e recebimentos por QR Code
Você pode criar QR Codes dentro do APP da Conta Digital Pernambucanas 
e também pagar QR Codes já criados por outras pessoas ou empresas. 

QR Code Estático: Usado para receber vários tipos de pagamentos e múltiplas 
transações, podendo ter um valor fixo ou inserido por quem vai realizar o pagamento. 
Ideal para autônomos, pequenos comerciantes, pessoas físicas e prestadores 
de serviço.

VEJA AS DÚVIDAS MAIS FREQUENTES
QR Code Dinâmico: Uso exclusivo por transação, com informações que podem 
ser adicionadas, por exemplo: data de expiração.
 
Para quem eu posso enviar um Pix? 
Os pagamentos instantâneos podem ser utilizados em transações/transferências:

- De pessoa para pessoa;
- De pessoa para estabelecimentos comerciais, incluindo comércio eletrônico;
- De pessoas e empresas para entes governamentais;
- De empresa para empresa;
- De empresas para pessoas (pagamentos de salários e benefícios).

Quanto tempo leva para receber o pagamento feito pelo Pix?
O pagamento é efetivado em até 10 segundos.

Em quais dias e horários será possível utilizar o Pix? 
O Pix poderá ser usado 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo finais 
de semana e feriados.

Quando vou poder começar a usar o Pix?
A data de lançamento oficial do Pix está prevista para 16 de novembro de 2020, 
de acordo com o seguinte calendário:
- 05 de outubro 2020: Início do processo de registro das Chaves Pix através 
   do App do Cartão Pernambucanas.
- 16 de novembro de 2020: Lançamento do Pix para toda a população.

Quanto irá custar para enviar e receber usando Pix? 
Com a Conta Digital Pernambucanas, a utilização do Pix será gratuita.

Qual a diferença entre Pix e TED/DOC?
Nas transferências TED/DOC, o pagador precisa informar os dados do recebedor, 
como seu banco, CPF/CNPJ, número da agência e tipo de conta. O serviço está 
disponível em dias úteis, em determinados horários e o valor só fica disponível horas 
depois ou no dia útil seguinte. 
No Pix, o pagador inclui a Chave Pix no celular ou lê o QR Code do recebedor, ambos 
recebem uma notificação de operação concluída, e pronto, o valor já está liberado. 

Com a chegada do Pix, as transferências por TED e DOC continuam 
funcionando?
Sim. O Pix será mais uma opção de pagamento dentre todas que já existem.

Qual a diferença entre o Pix e os cartões de débito e crédito?
Com o Pix é possível transferir, receber ou fazer pagamentos de forma instantânea, 
mas não é uma operação de crédito.
O cartão de débito é usado para realizar operações nos caixas eletrônicos e realizar 
compras à vista.
Já o cartão de crédito tem uma linha de crédito atrelada ao produto com a qual 
é possível realizar compras para pagamento futuro.

As transações pelo Pix serão seguras? 
Sim, o sistema é seguro e as transações feitas com Pix terão as mesmas camadas 
de segurança já adotadas nas transferências via TED ou DOC, com autenticação 
e criptografia. Além disso, todas as informações pessoais são protegidas pela lei 
de sigilo bancário e também pela Lei Geral de Proteção de Dados.
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