
Conheça a CENTRAL BANPARÁ
Fique por dentro das principais atividades realizadas na Central Banpará.



O que é a Central Banpará?
A Central Banpará é uma agência virtual onde 
clientes pessoa física ou jurídica de qualquer 
agência podem solicitar informações sobre os 
produtos e serviços disponíveis no Banpará, 
além de realizar diversas transações financei-
ras como pagar contas de consumo, boletos 
bancários, realizar transferências entre contas 
do Banpará, DOC/TED, aplicações financeiras, 
comprar recarga para celular, cadastrar SMS, 
efetuar adesão de pacote de tarifas e etc.

Se você estiver em Belém, Região Metropolitana, 
nas cidades de Marabá e Santarém, ou se estiver 
ligando de um telefone celular, deve ligar para 
3004-4444.

Para demais localidades você deve discar
0800 285 8080.

Como acessar a Central Banpará?
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Como medida de segurança, para ter acesso a este canal de atendimen-
to é necessário que você se identifique no sistema, digitando o número 
do seu CPF, tipo de conta, número da agência, número da conta e senha 
de 4 dígitos.

O atendimento eletrônico, que está disponível 24 horas, de domin-
go a domingo. 

O atendimento personalizado, realizado por Agentes de Call Center, 
disponíveis no horário de 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exce-
to feriados.

Obs.: Ao digitar a Opção 9 - Falar com o atendente, o cliente que possuir Cartão Chave de 
Segurança vinculado ao seu CPF terá que digitar uma das posições escolhidas aleatoriamente.

Atendimento realizado na Central Banpará:

Na Central Banpará o cliente tem 2 (duas) opções de 
atendimento:

Transações disponíveis no Menu Eletrônico:
Você pode solicitar/consultar: 

OBS: solicitação de 2ª via só é possível com senha de 4 dígitos ativa.

Saldo de Poupança ou Conta Corrente; 
Extrato via fax de poupança ou conta corrente;
Solicitar 2ª via de cartão (Poupança ou Conta Corrente);

Cancelamento de cartão (Poupança ou Conta Corrente); 
Bloqueio de cartão (Poupança ou Conta Corrente);
Desbloqueio de senha alfa e numérica;
Consultar o status de uma solicitação de cartão já 
realizada;
Saldo de aplicações financeiras.
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Transações disponíveis no atendimento personalizado:

Critérios de segurança:

Identificação positiva: Ao contatar a 
Central Banpará, para efetivar transa-
ções financeiras, será solicitada a con-
firmação dos seus dados cadastrais. 

Utilizar o telefone informado no 
cadastro: 
Para realizar transações financeiras ou 
aquelas que possam fragilizar a garan-
tia do seu sigilo bancário, a ligação deve 
estar originada de um número de tele-
fone constante no seu cadastro. Caso 
você tenha trocado de telefone, procu-
re sua Agência de Relacionamento para 
atualização cadastral.  Caso positivo, 
o atendimento poderá prosseguir e a 
transação será realizada. 

Cadastro Atualizado e Válido: É Para obter um pleno atendimento na Central Banpará é necessário que você 
mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados, caso seu cadastro esteja desatualizado, e a ligação estiver 
sendo originada de um número de telefone já cadastrado, o Agente de Call Center poderá realizar a atualização 
cadastral, desde que não haja nenhuma alteração de dados que necessite de comprovação documental, caso 
contrário, você precisará atualizar seu cadastro na Agência de Relacionamento. 
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Central de Atendimento
Transações Horário Limites Diário

Início Fim Pessoa Física Pessoa Jurídica
Saldo/Extrato 08:00 20:00 x x

Transferência entre contas 08:00 20:00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
DOC 08:00 20:00 R$ 20.000,00 R$ 50.000,00
TED 08:00 17:00 R$ 20.000,00 R$ 50.000,00

Pagamento conta de consumo 08:00 20:00 R$ 10.000,00 R$ 50.000,00
Pagamento boleto de cobrança 08:00 20:00 R$ 20.000,00 R$ 50.000,00

Pagamento DAE 08:00 20:00 Ilimitado Ilimitado 
Pagamento DARF 08:00 20:00 Ilimitado Ilimitado 

Pagamento GPS (sem código de barras) 08:00 20:00 Ilimitado Ilimitado 
Recarga de celular 08:00 20:00 Ilimitado Ilimitado 

Empréstimo Parcelado Banparacard 08:00 20:00 Limite do cliente Indisponível
Empréstimo Emergencial Banparacard 08:00 20:00 Limite do cliente Indisponível

Liquidação de empréstimos (exceto consignado) 08:00 20:00 x Indisponível
Empréstimo Sazonal 08:00 20:00 Limite do cliente Indisponível

Poupança Programada 08:00 20:00 x x
Saldo CDB 08:00 20:00 x x

Saldo e aplicação Fundo de Investimentos 08:00 20:00 x x
Inclusão de débito automático 08:00 20:00 x x
Exclusão de débito automático 08:00 20:00 x x

Contratação, alteração e exclusão do serviço "SMS Banpará" 08:00 20:00 x x

Cadastro de favorecido para TED/DOC 08:00 20:00 X x
Simulação de empréstimos (Consignado e Banparacard) 08:00 20:00 x Indisponível

Solicitação de Cotação para Seguro Auto 08:00 20:00 x x
Adesão e Cancelamento pacote de tarifas 08:00 20:00 x x


