
Vantagens
Opção de pagamento parcelado, 
sempre à sua escolha

Taxas de juros 
menores

Realizando o pagamento de qualquer valor inferior ao total da fatura, igual ou maior 
que uma das opções ofertadas, você estará aderindo automaticamente ao 
Parcelamento Automático.

Você receberá na sua fatura a simulação com algumas opções de parcelas em até 24 
vezes, para sua escolha.  

E, caso você prefira um número diferente de parcelas, entre em contato com a Central 
de Atendimento de Cartões de Crédito Banpará.

Central de Atendimento Cartões de Crédito Banpará
4004 1699 (Região Metropolitana)

0800 724 1208 (Demais Localidades)

Atendimento a deficientes Auditivos e de Fala: 0800 724 1228
SAC Cartão de Crédito: 0800 724 1238
Atendimento no Exterior (aceita ligação a cobrar): 55 11 3497 5904

Maior controle financeiro sobre 
compras no cartão de crédito.

ATENDIMENTO
A Central de Atendimento está disponível para você 24 horas por dia, 7 dias por semana.

As novas regras entraram em vigor em Abril de 2017, mas você só notará 
a diferença nas faturas posteriores.

Confira todas as alterações no seu contrato, que estará disponível no site 
www.banpara.b.br

Como aderir ao 
Parcelamento Automático?

Caso seja efetuado 
o pagamento do 
valor total da sua 

fatura, nada 
altera para você.

Lembre-se!

As regras do crédito rotativo do Cartão de Crédito mudaram, e o Banpará, disponibiliza o 
Parcelamento Automático da fatura do Cartão de Crédito, com vantagens e taxas de juros menores.

Como funciona?

PARCELAMENTO AUTOMÁTICO

Com a nova regra, o crédito rotativo fica disponível apenas por 30 dias. Assim, na fatura seguinte, o 
Banpará irá ofertar o Parcelamento Automático, veja a simulação abaixo:

Valor total da Fatura: 
R$1.000,00

Cliente realizou novas 
compras no período: 

R$1.000,00

Cliente escolheu o 
pagamento mínimo: 

R$200,00

Neste caso, você terá a opção de 
pagamento integral da fatura, ou 
parcelamento em até 24 meses.

Veja como ficará a próxima fatura

Simulação meramente ilustrativa.

Encargos da fatura anteriorR$80,00
Saldo devedor anteriorR$800,00

Novas compras
realizadas no períodoR$1.000,00

R$1.880,00
VALOR DA

FATURA
PRÓXIMA

Pagamento Mínimo (parcelamento
automático em 24 parcelas) R$120,00 

Outras opções de
Parcelamento

Automático Banpará

12x R$200,00
24x R$120,00


