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Para a sua comodidade, use também o seu cartão nas redes conveniadas.

Cartão 
STANDARD

Fatura Mensal

Histórico de despesas
Antes da data de vencimento, você receberá sua fatura 
mensal indicando a movimentação realizada.

Consulta de extrato via internet - Fatura
A qualquer momento, você pode consultar sua fatura e efe-
tuar pagamentos no site www.banpara.b.br.

Parcelamento da Fatura

de acordo com as opções disponíveis na própria fatura.

Opção de Pagamento
O Banpará disponibiliza diversos canais para você pagar 
sua fatura com praticidade.
Débito em conta
Atualize em sua agência

Internet Banking Banpará
Acesse www.banpara.b.br

Ficha de compensação
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Saque em Dinheiro* na Função Crédito

Você pode realizar saques em dinheiro com segurança de 
sua senha pessoal:
No Brasil, em caixas eletrônicos da Rede 24 horas e Rede 
Cirrus®.
No exterior, em bancos conveniados Mastercard® e caixa 
eletrônicos da Rede Cirrus®.

*Incorrerão encargos sob o valor sacado, da data do saque até a 
data do pagamento.

O MasterCard Global Service™ oferece, no mundo in-
teiro, assistência 24 horas para Comunicação de Cartões 
Perdidos e Roubados, Substituição Emergencial de Cartão 
e Adiantamento Emergencial de Dinheiro.

Para obter informações adicionais ou obter o número do 

acima, ligue 0800-891-3294 ou 1-636-722-7111 (Português).

MasterCard Global Service™ 

Segurança

Chip - Para o Banpará, a sua segurança está em primeiro 
lugar. Por isso, o seu Banpará MasterCard® Standard™ está 
equipado com um chip, que garante ainda mais proteção 
às suas transações.

Para mais informações, acesse o site www.banpara.b.br.

Mastercard® Surpreenda

Cadastre o seu cartão e ganhe 1 ponto toda vez que usar, 
independente do valor da compra. A partir de 5 pontos, 
você pode comprar um produto e levar outro. Cadastre-se 
no site https://surpreendanaotempreco.com.br

Banpará Sempre 

Suas compras com o Cartão de Crédito Banpará Master-
Card® equivalem a pontos que podem ser trocados por 

-
cios que você tem ao participar do Programa de Relacio-
namento:

Viagem: Com o Portal de Viagem você pode trocar seus 
pontos por passagens e hospedagem para diversos destinos 
ou transferir seus pontos acumulados para programas de mi-
lhagem, como: Multiplus*, Tudo Azul*, Smiles*.

Lojas parceiras: Seus pontos podem garantir descontos 
em produtos de diversas marcas e lojas.

Troca por Dinheiro: Seus pontos podem ser transferidos 
para o programa In Mais onde você pode trocar seus pon-
tos por dinheiro.

*A transferência de pontos para os programas terão que ser feitos 
via central de atendimento dos cartões de crédito Banpará Mas-
tercard®
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