
 
Política de Segurança Cibernética 

 
O conglomerado prudencial Citibank Brasil, doravante designado Citi, em cumprimento à 
Resolução 4.893 de 26 fevereiro de 2021 do Conselho Monetário Nacional, disponibiliza a seguir 
as linhas gerais da Política de Segurança Cibernética e resposta a incidentes do Citi.  

 
Segurança cibernética é um conjunto de práticas que tem como objetivo proteger informações 
armazenadas em ambientes tecnológicos e os ativos de tecnologia que os suportam, estes 
interconectados ou não.  

 
Neste sentido, a Política dispõe sobre as diretrizes necessárias para garantir a segurança 
cibernética e o plano de resposta a incidentes a serem observados pelo Citi, alinhado com as 
melhores práticas. Esta política tem como base os princípios e diretrizes que asseguram a 
confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados e dos sistemas de informação 
utilizados pelo Citi e pelos seus clientes, estando em meio eletrônico ou físico.  

 
A Política aplica-se aos funcionários, estagiários, terceirizados e prestadores de serviços de 
processamento e armazenamento de dados e computação em nuvem.  

 
Dentre os pontos principais abordados na Política, o Citi destaca:  

(i) os procedimentos e controles para redução de vulnerabilidades;  
(ii) procedimentos e controles voltados às empresas prestadoras de serviços;  
(iii) cenários de incidentes considerados nos testes de continuidade de negócios;  
(iv) controles de rastreabilidade e segurança das informações sensíveis;  
(v) plano de ação e resposta a incidentes; 

(vi) conscientização sobre segurança da informação e;  
(vi) compartilhamento das informações.  

 
Dicas de Segurança  
 
Antivírus  
Mantenha o antivírus atualizado e instalado no computador que você usa para ter acesso aos 
serviços bancários. Tenha também o sistema operacional atualizado e outras ferramentas de 
controle de segurança, como um firewall pessoal, e utilize e-mail com filtros AntiSpam (para filtrar 
mensagens não solicitadas).  
 
Senhas  
Proteja suas senhas e nunca divulgue a mesma para terceiros.  
Sempre use combinações fortes, difíceis de decifrar, não use números sequenciais ou datas 
comemorativas, sempre que possível, utilize caracteres especiais.  
Não use a mesma combinação de senha para todos os serviços online, como: internet banking, 
redes sociais, sites, jogos, TV por assinatura ou e-mails. Se a senha de um desses cadastros for 
comprometida, por consequência, todos os outros também serão comprometidos.  

 
Navegação  
Não acesse ou navegue por sites da internet para realizar download (transferência de arquivos) 
de programas ilegais e/ou de fontes duvidosas, alguns desses sites instalam automaticamente 
ferramentas com características maliciosas e que podem ser utilizadas por fraudadores.  

 
Criptografia/certificado de segurança  
O Internet banking possui criptografia transformando dados confidenciais em dados 
criptografados, impedindo que as informações transmitidas sejam capturadas por terceiros não 
autorizados.  



Também possui certificado de segurança que é um atestado fornecido por empresa 
especializada confirmando a legitimidade e níveis de segurança do site.  
Para visualizá-lo, basta que você clique sobre o ícone do cadeado existente no seu navegador. 


