
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 
 
HEADER 

Nº Posições Picture Usage Conteúdo 
01 001 a 005 9(005) display 00000 (zeros) 
02 006 a 013 9(008) display ddmmaaaa 
03 014 a 021 X(008) display MCIF470 (nome do arquivo) 
04 022 a 026 9(005) display numero do processo (mcif460 
05 027 a 031 9(005) display seqüencial de remessa (mcif460) 
06 032 a 033 9(002) display 01 (versão do leiaute) 
07 034 a 150 X(117) display brancos 

 
DETALHE 

Nº Posições Picture Usage Conteúdo 
01 001 a 005 9(005) display seqüencial do cliente          (1) 
02 006 a 019 X(014) display CPF/CNPJ 
03 020 a 027 X(008) display data nascimento (ddmmaaaa) 
04 028 a 087 X(060) display nome do cliente 
05 088 a 104 X(017) display texto de uso da empresa 
06 105 a 108 X(004) display agência                         (2) 
07 109 a 109 X(001) display dv-agência                      (2) 
08 110 a 111 X(002) display setex                           (3) 
09 112 a 112 X(001) display dv-setex                        (3) 
10 113 a 123 9(011) display conta                           (4) 
11 124 a 124 X(001) display dv-conta                        (4) 
12 125 a 127 9(003) display ocorrência cliente..            (5) 

001-tipo pessoa inválido 
002-tipo CPF/CNPJ inválido  
003-CPF/CNPJ inválido 
004-data nascimento invalida  
005-nome cliente inválido  
006-agência/dv inválido 
007-mais de 5 clientes cadastrados 

para CPF informado 
008-cliente BBCampus fora da faixa 

etária (16 a 28 anos)  
009-cliente BBCampus não é pessoa 

física  
010-dados pessoa física divergentes 
011-dados pessoa jurídica 

divergentes  
013-cliente BBCampus não titular 

CPF  
014-perfil agência incompatível com 

tipo pessoa 
13 128 a 130 9(003) display ocorrência conta:              (6) 

001-ind cheque especial inválido 
002-setex/dv inválido  



003-nao atende ao credit scoring 
004-dados pessoa física divergentes 
 

14 131 a 133 9(003) display ocorrência limite de crédito:   (7) 
001-cod estado civil inválido  
002-cod natureza ocupação inválido 
003-cod ocupação inválido  
004-valor rendimento inválido  
005-data rendimento invalida  
006-tipo contrato trabalho inválido 
007-data início emprego inválida 
008-nao atende ao credit scoring 

15 134 a 142 9(009) display código do cliente               (8) 
16 143 a 150 X(008) display brancos 

 
TRAILER 

Nº Posições Picture Usage Conteúdo 
01 001 a 005 9(005) display 99999 (noves) 
02 006 a 014 9(009) display quantidade de registros 
03 015 a 150 X(136) display brancos 
     

 
 
 

INFORMAÇÕES GERAIS:  
(1) O arquivo estará em ordem ascendente de  seqüencial cliente (a 

mesma informada na remessa gerada pela empresa).  
(2) Agência/dv onde foi solicitada abertura da conta ou onde o 

cliente já possuía conta individual.  
(3) Setex/dv para o qual foi solicitada abertura da conta ou da 

conta aproveitada.  
(4) Conta/dv aberta quando da solicitação ou que o cliente já  

possuía, respeitada a abrangência do processo.  
(5) Ocorrência no cadastramento do cliente.  
(6) Ocorrência no cadastramento da conta.  
(7) Ocorrência no cadastramento do limite de crédito.  
(8) Código do cliente no Banco (MCI).  
 
 


