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1. Introdução 

Este manual aborda explicações acerca das funcionalidades presentes no sistema Internet Banking 

Pessoa Física – IBPF, para que os clientes acompanhem suas transações financeiras operando via 

internet.  O usuário poderá acessar as seguintes funcionalidades contidas no sistema: Saldo/Extrato, 

Transferências, Pagamentos, Consultas, Empréstimos, Investimento, Cartões, Outras e Acesso a 

Serviços. 

1.1.  Equipe de Desenvolvimento e Suporte de Sistema: 

Suporte Técnico em Informática  

SUINS – Superintendência de Infraestrutura e Sistemas 

Gestor Responsável 

SUREC – Superintendência de Rede de Canais 

1.2. Navegabilidade: 

Ao navegar pelo sistema, podemos observar alguns itens comuns a todas as telas. Iremos explicar a 

função de cada item neste ponto do documento uma vez que para todas as telas do sistema o item 

apresentará o mesmo comportamento, e somente em algumas funcionalidades apresentando algumas 

particularidades, que quando necessário serão descritas mais adiante. 

1.2.1. Ações de tela: 

Ação Ícone Descrição Observação 

Acessar 

(Botão)  

Ao acionar este botão é 

realizada a autenticação 

do usuário no sistema. 

Botão exclusivo da tela de login. 

Limpar 

(Botão)  

Ao acionar este botão o 

sistema limpa os dados 

inseridos na tela. 

- 

Confirmar 

(Botão)  

Ao acionar este botão será 

realizada a confirmação   

de uma determinada 

operação no sistema. 

- 

Voltar  

(Ícone)  

Ao acionar este ícone, o 

sistema retorna a tela 

anterior de uma 

determinada transação 

acessada. 

- 

Imprimir 

(Botão)  
Ao acionar este botão              

o sistema carrega as 
- 
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informações para realizar 

a impressão de um 

determinado dado. 

Versão em 

PDF             

(Botão) 
 

Ao acionar este botão o 

sistema gera um arquivo 

no formato PDF de um 

determinado dado. 

- 

Continuar 

(Botão)  

Ao acionar este botão, o 

sistema avança para a 

próxima etapa de uma 

determinada transação. 

- 

Visualizar 

(Ícone)  

Ao acionar este ícone o 

sistema realiza exibe os 

dados de um determinado 

dado. 

- 

Alterar 

(Ícone)  

Ao acionar este ícone o 

sistema inicia a alteração 

de um determinado dado. 

- 

Emitir  

(Ícone)  

Ao acionar este ícone o 

sistema realiza a emissão 

de um determinado dado. 
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2. Acessando o sistema 
Através da tela abaixo o usuário poderá acessar o sistema, adquirir Manual do Usuário (PDF) e 

adquirir documentos de perguntas (PDF). 

 

Figura 1 – Tela de Login 

Para acessar o sistema 

Internet Banking Pessoa 

Física, o usuário deve 

selecionar a Titularidade 

(Primeiro ou Segundo 

Titular), o Tipo da Conta 

(corrente ou poupança), 

informar a Agência, Conta 

e Senha da Internet, e             

em seguida, acionar                  

a opção ( ), 

conforme Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Acesso Bloqueado 

Caso o usuário informe 

incorretamente algum 

dado digitado (Agência, 

Conta ou Senha da 

Internet), o sistema                

exibe uma mensagem 

informando que o acesso 

foi bloqueado por um 

período de 24 horas, 

conforme Figura 2. 
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2.1.  Módulo de Segurança 

 

Figura 3 – Baixar Módulo de Segurança 

Depois de realizar o 

acesso ao sistema IBK-

PF, vai ser recomendado 

ao usuário a instalação do 

módulo de segurança 

Detect Safe Browsing 

(DSB), da Easy Solutions, 

para melhor proteção de 

acesso ao sistema 

Internet Banking Pessoa 

Física, conforme Figura 3. 

 

 

Figura 4 – Executar Detect Safe Browsing (DSB) 

Depois de realizar                   

o download do instalador 

do módulo de segurança, 

basta o usuário abrir o                       

arquivo, e em seguida, 

acionar a opção 

“Executar”, para iniciar               

a instalação, conforme 

Figura 4. 
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Figura 5 – Download do Detect Safe Browsing (DSB) 

Logo após, vai ser 

realizado o download do 

Detect Safe Browsing, 

conforme Figura 5. 

 

 

 

Figura 6 – Selecionar Idioma 

Após o download, vai ser 

aberta uma janela para 

escolha do idioma 

desejado durante a 

instalação, conforme 

Figura 6. 

 

 

Figura 7 – Assistente de Instalação do DSB 

Logo após, vai ser exibida 

a tela do assistente para 

ajudar o usuário no 

processo de instalação do 

Detect Safe Browsing, 

conforme Figura 7. 
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Figura 8 – Contrato de Licença 

Em seguida, vai ser 

exibido o contrato de 

licença e a opção para 

selecionar a confirmação 

de leitura e concordância 

do termo de acordo, e em 

seguida, acionar a         

opção “Instalar”, conforme 

Figura 8. 

 

 

 

Figura 9 – Instalando o Detect Safe Browsing 

Depois de continuar, o 

Detect Safe Browsing vai 

ser instalado na máquina 

do usuário, conforme 

Figura 9. 
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Figura 10 – Concluir Instalação 

Após a conclusão da 

instalação, basta optar 

pela reinicialização ou não 

da máquina e finalizar          

o processo, conforme 

Figura 10. 

 

 

3. Tela inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Tela Inicial do Sistema 

Depois de instalar o 

Módulo de Segurança e 

realizar o acesso ao 

sistema IBK-PF, o usuário 

tem a disposição uma 

interface de fácil acesso, 

com as seguintes 

informações: Campo de 

pesquisa (1), Tempo de 

Expiração de Sessão (2),             

aumentar ou diminuir                 

a fonte (3), Ajuda (4),             

Sair (5), Transações do 

Sistema (6), Transações 

mais acessadas (7), Fale 

Conosco (8), Informações 

do usuário logado e último 

acesso (9), Saldo da 

Conta (10) e Notificações 

(11), conforme  
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7 

5 
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3.1. Ajuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Ajuda no Sistema 

Caso o usuário necessite 

de ajuda para acesso aos 

recursos disponíveis do 

sistema, basta acionar a 

opção ( ) na  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 mostrado na tela 

inicial, e o sistema exibe 

uma janela com os 

telefones de contato, e 

mais abaixo disponibiliza 

as opções de perguntas 

frequentes e manual                

do usuário, conforme  

Figura 12. 
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3.2. Saldo da Conta 

 

 

 

 

 

3.3. Notificações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Saldo da Conta 

Para visualizar o saldo da 

conta corrente, o usuário 

deve acionar o ícone ( ) 

indicado na opção de 

saldo da conta na              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 mostrado na tela 

inicial, e o sistema exibe o 

saldo atual e o saldo 

disponível na conta 

corrente do cliente, 

conforme  

Figura 13. 

 

 

 

Para visualizar as 

notificações, o usuário 

deve acionar o ícone ( ) 
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Figura 14 – Notificações 

indicado na opção                     

de notificações na              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 mostrado na tela 

inicial, e o sistema exibe 

as possíveis notificações 

ao usuário, conforme 

Figura 14. 
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4. Menu de Transações 

 

Figura 15 – Opções de Transações 

Na página Inicial do 

sistema IBK – PF será 

disponibilizado ao usuário 

as seguintes opções de 

transações: Página Inicial 

(opção de retorno à Página 

Inicial), Saldo / Extrato, 

Transferências, Menu 

Pagamentos, Consultas, 

Menu Empréstimos, Menu 

Investimento, Cartões, 

Outras e Acesso a 

Serviços. Logo ao lado, vai 

ser apresentada              

uma listagem com           as 

transações que                

mais foram acessadas pelo 

usuário, conforme             

Figura 15. Mais adiante, 

será abordada cada 

transação do sistema. 

 

Figura 16 – Informar Senha do Cartão 

Depois de realizar o 

primeiro acesso, em 

algumas transações 

financeiras, o sistema vai 

solicitar a senha do cartão 

do usuário. Depois de 

informada a senha, basta 

acionar a opção, 

( ), para 

realizar a autenticação, 

como mostra a Figura 16. 
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Figura 17 – Sessão Autenticada 

Depois de informada a 

senha do cartão, o                  

sistema exibe o                      

ícone ( ) 

informando ao usuário que                     

a sessão foi autenticada, 

conforme Figura 17. 

 

 

Figura 18 – Mensagem de Sessão Autenticada 

Ao mover o cursor do 

mouse acima do ícone de 

sessão autenticada, o 

sistema exibe uma 

mensagem informando que 

após inserir a senha pela 

primeira vez, não será mais 

necessário repetir a ação 

para o restante da sessão, 

conforme Figura 18. 
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5. Saldo/Extrato 

 

Figura 19 – Menu de Saldo/Extrato 

No módulo de Saldos e 

Extratos, o usuário terá 

acesso as seguintes 

funcionalidades: Extrato 

de Encargos 

Consolidado, Saldo, 

Extrato por Período, 

Extrato Últimos 

Lançamentos, Extrato 

dos Meses Anteriores, 

Extrato do Mês Atual e 

Extrato de Tarifas 

conforme Figura 20. 

 

 

5.1. Extrato de Encargos Consolidado 

 

Figura 20 – Acessar Extrato de Encargos Consolidado 

O usuário pode acessar a 

funcionalidade de Extrato 

de Encargos Consolidado 

no sistema IBK,                

seguindo até a                   

opção Saldo/Extrato >> 

Extrato de Encargos 

Consolidado, conforme 
Figura 20. 
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Figura 21 – Tela de Extrato de Encargos Consolidado 

Depois de acessar a 

transação, o sistema 

carrega a tela de extrato 

de encargos consolidado, 

exibindo o CPF do cliente 

e disponibilizando os 

campos de Data Inicial              

e Data Final, as                

opções ( ) e 

( ), e mais 

abaixo, as informações de 

extratos agendados, 

conforme Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Novo Agendamento 

Caso o usuário acione a 

opção ( ) para 

realizar um novo 

agendamento de extrato, 

o sistema exibe o CPF do 

cliente e disponibiliza a 

opção ( ), 

conforme  

Figura 22. 
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Figura 23 – Agendamento Realizado com Sucesso 

Depois de realizar a 

confirmação, o sistema 

exibe uma mensagem 

informando que o 

agendamento foi realizado 

com sucesso, conforme 

Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Extratos Agendados 

Caso o usuário realize 

uma pesquisa, o sistema 

exibe os extratos 

agendados do usuário, 

conforme Figura 24. 
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5.2. Saldo 

 

Figura 25 – Saldo do Cliente 

O usuário pode acessar a 

funcionalidade de saldo    

no sistema IBK,                

seguindo até a                   

opção Saldo/Extrato                 

>> Saldo, conforme 

Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Saldo de Conta Corrente 

Depois de acessar a 

transação, o sistema 

apresenta na tela os 

dados de saldo da conta 

corrente do cliente,                    

e disponibiliza a                  

opção ( ) para 

realizar a impressão       

do saldo e a opção 

( ) para 

gerar a versão em PDF, 

conforme  

Figura 26. 
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Figura 27 – Versão para Impressão do Saldo da Conta Corrente 

A Figura 27 mostra a 

versão para impressão do 

saldo da conta corrente do 

cliente, exibindo os dados 

do titular e as informações 

da conta. 

 

 

 

Figura 28 – Versão em PDF do Saldo da Conta Corrente 

A Figura 28 mostra a 

versão em PDF do saldo 

da conta corrente do 

cliente, exibindo os dados 

do titular e as informações 

da conta e do saldo. 
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5.3. Extratos 

 

Figura 29 – Acessar Extrato por Período 

O usuário pode acessar a 

funcionalidade de extrato 

por período no sistema 

IBK, seguindo até a                   

opção Saldo/Extrato                 

>> Extrato por Período, 

conforme Figura 29. 

 

 

 

Figura 30 – Consultar Extrato por Período 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos de 

Data Inicial e Data Final, e 

disponibiliza a opção 

( ), conforme 

Figura 30. 
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Figura 31 – Extrato por Período 

Depois de continuar, o 

sistema exibe o extrato do 

cliente para simples 

conferência e disponibiliza 

as opções ( ) 

para gerar a versão                

para impressão ou 

( ) para 

gerar a versão em PDF, 

conforme Figura 31. 
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5.4. Extrato Últimos Lançamentos 

 

Figura 32 – Acessar Extrato Últimos Lançamentos 

O usuário pode acessar a 

funcionalidade de extrato 

dos últimos lançamentos 

no sistema IBK,               

seguindo até a                    

opção Saldo/Extrato >>            

Extrato dos Últimos 

Lançamentos, conforme 

Figura 32. 
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Figura 33 – Extrato dos Últimos Lançamentos 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

exibe o extrato dos últimos 

lançamentos do cliente e 

disponibiliza as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão em 

PDF, conforme Figura 33. 
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5.5. Extrato dos Meses Anteriores 

 

Figura 34 – Acessar Extrato dos Meses Anteriores 

O usuário pode acessar a 

funcionalidade de extrato 

dos meses anteriores no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Saldo/Extrato >>            

Extrato dos Meses 

Anteriores, conforme 

Figura 34. 

 

 

 

Figura 35 – Consultar Extrato dos Meses Anteriores 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta a tela para 

consultar o extrato, onde o 

usuário deve selecionar o 

mês/ano, e em seguida 

acionar a opção 

( ) conforme 

Figura 35. 
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Figura 36 – Extrato dos Meses Anteriores 

Depois de acionar a opção 

para continuar, o sistema 

exibe o extrato dos meses 

anteriores conforme o 

período informado e 

disponibiliza as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão em 

PDF, conforme Figura 36. 
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5.6. Extrato do Mês Atual 

 

Figura 37 – Acessar Extrato do Mês Atual 

O usuário pode acessar a 

funcionalidade de extrato 

do mês atual no sistema 

IBK, seguindo até a                    

opção Saldo/Extrato >>            

Extrato do Mês Atual, 

conforme Figura 37. 
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Figura 38 – Extrato do Mês Atual 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

exibe o extrato do mês 

atual e disponibiliza                

as opções ( ) 

para gerar a versão               

para impressão ou 

( ) para 

gerar a versão em PDF, 

conforme Figura 38. 
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5.7. Extrato de Tarifas 

 

Figura 39 – Acessar Extrato de Tarifas 

O usuário pode acessar a 

funcionalidade de extrato 

de tarifas no sistema             

IBK, seguindo até a             

opção Saldo/Extrato >>            

Extrato de Tarifas, 

conforme Figura 39. 

 

 

 

Figura 40 – Extrato de Tarifas 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

exibe o extrato de tarifas e 

disponibiliza as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão em 

PDF, conforme Figura 40. 

 

 

 



             Internet Banking Pessoa Física – IBPF 
 

32 
 

6. Transferências 

 

Figura 41 – Menu de Transferências 

No módulo de 

Transferências, o usuário 

terá acesso as seguintes 

funcionalidades: De Conta 

Corrente para Conta 

Corrente, De Conta 

Corrente para Conta 

Poupança, DOC D – 

Mesma Titularidade, 

DOC E – Diferente 

Titularidade e TED, 

conforme Figura 41. 

 

 

6.1. De Conta Corrente para Conta Corrente 

 

Figura 42 – Acessar Transferências de Conta Corrente para conta Corrente 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de 

transferência de conta 

corrente para conta 

corrente no sistema             

IBK, seguindo até a                    

opção Transferências >>            

De Conta Corrente                  

para Conta Corrente, 

conforme Figura 42. 
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Figura 43 – Informar Dados da Transferência 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os dados da 

conta corrente de origem 

e os campos da conta de 

destino para o usuário 

informar os dados da 

transferência, com a 

agência, conta, valor e 

descrição, e em seguida, 

deve ser acionada a 

opção ( ), 

conforme Figura 43. 

 

 

 

Figura 44 – Confirmar Transferência 

Na tela seguinte, o 

sistema exibe as 

informações da Conta de 

Origem, Conta Destino, os 

Dados da Transferência, e 

mais abaixo, o usuário 

deve informar o código do 

cartão de segurança 

através do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, acionar a opção 

( ) para 

realizar a confirmação          

da transação, conforme 

Figura 44. 
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Figura 45 – Comprovante de Transferência 

Depois de realizada a 

confirmação, o sistema 

exibe o comprovante de 

transferência, e mais 

abaixo, o sistema 

disponibiliza as opções 

( ), 

para realizar uma nova 

transferência, e as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão em 

PDF, conforme Figura 45. 

 

 

6.2. De Conta Corrente para Conta Poupança 

 

Figura 46 – Acessar Transferência de Conta Corrente para Conta Poupança 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de 

transferência de conta 

corrente para conta 

poupança no sistema             

IBK, seguindo até a                    

opção Transferências >>            

De Conta Corrente                  

para Conta Poupança, 

conforme Figura 46. 
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Figura 47 – Informar Dados da Transferência 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os dados da 

conta corrente de origem 

e os campos da conta 

poupança de destino para 

o usuário informar os 

dados da transferência, 

com a agência, conta, 

valor e descrição, e               

em seguida, deve ser 

acionada a opção 

( ) conforme 

Figura 47. 

 

 

 

Figura 48 – Confirmar Transferência 

Na tela seguinte, o 

sistema exibe as 

informações da Conta de 

Origem, Conta Destino, os 

Dados da Transferência, e 

mais abaixo, o usuário 

deve informar o código do 

cartão de segurança 

através do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, acionar a opção 

( ) para 

realizar a confirmação           

da transação, conforme 

Figura 48. 
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Figura 49 – Comprovante de Transferência 

Depois de realizada a 

confirmação, o sistema 

exibe o comprovante de 

transferência, e mais 

abaixo, o sistema 

disponibiliza as opções 

( ), 

para realizar uma nova 

transferência, e as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão em 

PDF, conforme Figura 49. 

 

 

6.3. DOC D – Mesma Titularidade 

 

Figura 50 – Acessar Transferência de DOC D – Mesma Titularidade 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de 

transferência de DOC D – 

Mesma Titularidade no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Transferências 

>> DOC D – Mesma 

Titularidade, conforme 

Figura 50. 
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Figura 51 – Informar Dados de DOC D 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os dados da 

conta corrente de origem 

e os campos da conta              

de destino, com o banco 

agência, conta, tipo da 

conta, finalidade, valor e 

descrição, e em seguida, 

deve ser acionada a 

opção ( ), 

conforme Figura 51. 

 

 

 

Figura 52 – Confirmar Transferência de DOC D 

Na tela seguinte, o 

sistema exibe as 

informações da Conta de 

Origem, Dados do 

Favorecido, os Dados da 

Transferência, e mais 

abaixo, o usuário deve 

informar o código do 

cartão de segurança 

através do teclado            

virtual disponibilizado, e 

em seguida, acionar a 

opção ( ) 

para realizar a 

confirmação           da 

transação, conforme 

Figura 52. 
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Figura 53 – Comprovante de Transferência de DOC D 

Depois de realizada a 

confirmação, o sistema 

exibe o comprovante de 

transferência de DOC D,  

e mais abaixo, 

disponibiliza as opções 

( ), 

para realizar uma nova 

transferência, e as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão em 

PDF, conforme Figura 53. 

 

 

6.4. DOC E – Diferente Titularidade 

 

Figura 54 – Acessar Transferência de DOC E – Diferente Titularidade 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de 

transferência de DOC E – 

Diferente Titularidade no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Transferências 

>> DOC E – Diferente 

Titularidade, conforme 

Figura 54. 
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Figura 55 – Selecionar Favorecido 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

exibe a tela com os 

favorecidos cadastrados 

com o nome do                    

titular, CPF/CNPJ, Banco, 

agência, número e tipo da 

conta, e a opção para 

realizar um novo DOC E 

através do ícone ( ) ou 

excluir favorecido no ícone 

( ), conforme Figura 55. 
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Figura 56 – Informar Dados de DOC E 

Caso o usuário acione a 

opção ( ) para realizar a 

transferência de DOC E, 

os sistema carrega a tela 

com as informações da 

Conta de Origem, Dados 

do Favorecido e 

disponibiliza os campos 

Finalidade, Valor e 

Descrição para preencher, 

e em seguida, deve                  

ser acionada a                     

opção ( ), 

conforme Figura 56. 

 

 

 

Figura 57 – Confirmar Transferência de DOC E  

Na tela seguinte, o 

sistema exibe as 

informações da Conta de 

Origem, Dados do 

Favorecido, os Dados da 

Transferência, e mais 

abaixo, o usuário deve 

informar o código do 

cartão de segurança 

através do teclado            

virtual disponibilizado, e 

em seguida, acionar a 

opção ( ) 

para realizar a 

confirmação           da 

transação, conforme 

Figura 57. 
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Figura 58 – Comprovante de Transferência de DOC E 

Depois de realizada a 

confirmação, o sistema 

exibe o comprovante de 

transferência de DOC E,    

e mais abaixo,               

disponibiliza as opções 

( ), 

para realizar uma nova 

transferência, e as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão em 

PDF, conforme Figura 58. 

 

 

 

Figura 59 – Excluir Favorecido 

Caso o usuário acione a 

opção ( ) para excluir 

um favorecido, o sistema 

exibe uma mensagem 

solicitando a confirmação 

da exclusão, conforme 

Figura 59. 

 

 

 



             Internet Banking Pessoa Física – IBPF 
 

42 
 

6.5. TED 

 

Figura 60 – Acessar Transferência de TED 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

transferência de TED no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Transferências 

>> TED, conforme             

Figura 60. 
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Figura 61 – Selecionar Favorecido 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

exibe a tela com os 

favorecidos cadastrados 

com o nome do                    

titular, CPF/CNPJ, Banco, 

agência, número e tipo da 

conta, e a opção para 

realizar um novo TED 

através do ícone ( ) ou 

excluir favorecido no ícone 

( ), conforme Figura 61. 
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Figura 62 – Informar Dados de TED 

Caso o usuário acione a 

opção ( ) para realizar a 

transferência de TED, os 

sistema carrega a tela 

com as informações da 

Conta de Origem, Dados 

do Favorecido e 

disponibiliza os campos 

Finalidade, Valor e 

Descrição para preencher, 

e em seguida, deve         

ser acionada a                     

opção ( ), 

conforme Figura 62. 

 

 

 

Figura 63 – Confirmar Transferência de TED  

Na tela seguinte, o 

sistema exibe as 

informações da Conta de 

Origem, Dados do 

Favorecido, os Dados da 

Transferência, e mais 

abaixo, o usuário deve 

informar o código do 

cartão de segurança 

através do teclado            

virtual disponibilizado, e 

em seguida, acionar a 

opção ( ) 

para realizar a 

confirmação           da 

transação, conforme 

Figura 63. 
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Figura 64 – Comprovante de Transferência de TED 

Depois de realizada a 

confirmação, o sistema 

exibe o comprovante de 

transferência de TED,                

e mais abaixo,               

disponibiliza as opções 

( ), 

para realizar uma nova 

transferência, e as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão em 

PDF, conforme Figura 64. 

 

 

 

Figura 65 – Excluir Favorecido 

Caso o usuário acione a 

opção ( ) para excluir 

um favorecido, o sistema 

exibe uma mensagem 

solicitando a confirmação 

da exclusão, conforme 

Figura 65. 
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7. Pagamentos 

Figura 66 – Menu de Pagamentos 

No módulo de Pagamentos, o usuário terá acesso 

as seguintes funcionalidades: Contas de 

Consumo, Boleto            de Cobrança, Recarga 

de Celular, Títulos Eletrônicos – DDA, e as Taxas 

de Tributos DAE, DAM, DARF Simples, Darf 

Preto, FGTS, GPS (Sem Código de Barras), GPS 

(Com Código de Barras), IPTU, JUCEPA    e 

Renato Chaves, conforme 

Figura 66. 
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7.1. Contas de Consumo 

 

Figura 67 – Acessar Pagamentos de Contas de Consumo 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

pagamentos de contas de 

consumo no sistema IBK, 

seguindo até a opção 

Pagamentos >> Contas 

de Consumo, conforme 

Figura 67. 

 

 

 

Figura 68 – Informar Dados de Pagamento 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos de 

código de barras e 

descrição, e disponibiliza 

a opção ( ), 

conforme Figura 68. 
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Figura 69 – Confirmar Pagamento  

Na tela seguinte, o 

sistema exibe os dados do 

pagamento, e mais 

abaixo, o usuário deve 

informar o código do 

cartão de segurança 

através do teclado            

virtual disponibilizado, e 

em seguida, acionar a 

opção ( ) 

para realizar a 

confirmação           da 

transação, conforme 

Figura 69. 
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Figura 70 – Comprovante de Pagamento de Contas de Consumo 

Depois de realizada 

a confirmação, o 

sistema exibe o 

comprovante de 

pagamento de 

conta de consumo, 

e mais abaixo, 

disponibiliza as 

opções 

( )

, para realizar um 

novo pagamento, e 

as opções 

( ) para 

gerar a versão para 

impressão ou 

( ) 

para gerar a versão 

em PDF, conforme 

Figura 70. 
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7.2. Boleto de Cobrança 

 

Figura 71 – Acessar Pagamentos de Boleto de Cobrança 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

pagamentos de boleto de 

cobrança no sistema IBK, 

seguindo até a opção 

Pagamentos >> Boleto 

de Cobrança, conforme 

Figura 71. 

 

 

 

Figura 72 – Informar Dados do Boleto 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos da 

linha digitável do de 

código de barras e 

descrição, e disponibiliza 

a opção ( ), 

conforme Figura 72. 
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Figura 73 – Confirmar Dados do Boleto 

Na tela seguinte, o 

sistema exibe os dados do 

pagamento e solicita a 

confirmação do usuário, 

conforme Figura 73. 

 

 

 

Figura 74 – Confirmar Pagamento  

Logo após, o sistema 

exibe os dados do 

pagamento, apresenta os 

campos data de 

vencimento e valor total a 

pagar, e mais abaixo, o 

usuário deve informar o 

código do cartão de 

segurança através do 

teclado            virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, acionar                    

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação           da 

transação, conforme 

Figura 74. 
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Figura 75 – Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança 

Depois de realizada a 

confirmação, o sistema 

exibe o comprovante de 

pagamento de boleto de 

cobrança, e mais abaixo,               

disponibiliza as opções 

( ), 

para realizar um novo 

pagamento, e as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão em 

PDF, conforme Figura 75. 
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7.3. Recarga de Celular 

 

Figura 76 – Acessar Recarga de Celular 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

recarga de celular no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Pagamentos >> 

Recarga de Celular, 

conforme Figura 76. 

 

 

 

Figura 77 – Informar Dados da Recarga 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos para 

informar o número do 

telefone, confirmar o 

número do telefone e 

selecionar a operadora,                  

e disponibiliza a                   

opção ( ), 

conforme Figura 77. 
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Figura 78 – Selecionar Valor da Recarga 

Na tela seguinte, o 

sistema exibe os dados da 

recarga, as opções para 

selecionar o valor da 

recarga e disponibiliza a                   

opção ( ), 

conforme Figura 78. 
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Figura 79 – Confirmar Recarga 

Logo após, o sistema 

exibe os dados da 

recarga, e mais abaixo, o 

usuário deve informar o 

código do cartão de 

segurança através do 

teclado virtual que vai              

ser disponibilizado, e     

em seguida, acionar                    

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação           da 

transação, conforme 

Figura 79. 

 

 

7.4. Taxas e Tributos 

7.4.1. DAE 

 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

Pagamento de DAE no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Pagamentos >> 

Taxas e Tributos >> 

DAE, conforme Figura 80. 
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Figura 80 – Acessar Pagamento de DAE 

 

 

 

Figura 81 – Informar Dados do Pagamento de DAE 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos de 

código de barras e 

descrição, e disponibiliza 

a opção ( ), 

conforme Figura 81. 

 

 

 

Figura 82 – Confirmar Pagamento de DAE 

Logo após, o sistema 

exibe os dados do 

pagamento do DAE, e 

mais abaixo, o usuário 

deve informar o código do 

cartão de segurança 

através do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, deve acionar                    

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação           da 

transação, conforme 

Figura 82. 
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Figura 83 – Comprovante de Pagamento de DAE 

Depois de realizada a 

confirmação, o sistema 

exibe o comprovante de 

pagamento de DAE,                    

e mais abaixo,               

disponibiliza as opções 

( ), 

para realizar um novo 

pagamento, e as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão em 

PDF, conforme Figura 83. 

 

7.4.2. DAM 

 

Figura 84 – Acessar Pagamento de DAM 

O usuário pode acessar           

a funcionalidade de             

Pagamento de DAM no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Pagamentos >> 

Taxas e Tributos                    

>> DAM, conforme  

Figura 84. 
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Figura 85 – Informar Dados do Pagamento de DAM 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos de 

código de barras e 

descrição, e disponibiliza 

a opção ( ), 

conforme Figura 85. 

 

 

 

Figura 86 – Confirmar Pagamento de DAM 

Logo após, o sistema 

exibe os dados do 

pagamento do DAM, e 

mais abaixo, o usuário 

deve informar o código do 

cartão de segurança 

através do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, deve acionar          

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação           da 

transação, conforme 

Figura 86. 
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Figura 87 – Comprovante de Pagamento de DAM 

Depois de realizada a 

confirmação, o sistema 

exibe o comprovante de 

pagamento de DAM,                    

e mais abaixo,               

disponibiliza as opções 

( ), 

para realizar um novo 

pagamento, e as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão em 

PDF, conforme Figura 87. 

 

 

7.4.3. DARF Simples 

 

Figura 88 – Acessar Pagamento de DARF Simples 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

Pagamento de DARF 

Simples no sistema IBK, 

seguindo até a opção 

Pagamentos >> Taxas            

e Tributos >>                    

DARF Simples, conforme 

Figura 88. 
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Figura 89 – Informar Dados do Pagamento de DARF Simples 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os seguintes 

campos de pagamento de 

DARF Simples: Período 

de Apuração, CNPJ, 

Código da Receita, Valor 

da Receita, Percentual, 

Valor Principal, Multa, 

Juros, Valor Total e 

Descrição, e disponibiliza 

a opção ( ), 

conforme Figura 89. 
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Figura 90 – Confirmar Pagamento de DARF Simples 

Logo após, o 

sistema exibe 

os dados do 

pagamento do 

DARF Simples, 

e mais abaixo, 

o usuário deve 

informar             

o código do 

cartão           de 

segurança 

através              

do teclado 

virtual 

disponibilizado, 

e em seguida, 

deve acionar                    

a opção 

(

) para realizar a 

confirmação           

da transação, 

conforme 

Figura 90. 
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Figura 91 – Comprovante de Pagamento de DARF Simples 

Depois de realizada a 

confirmação, o sistema 

exibe o comprovante de 

pagamento do DARF 

Simples, e mais abaixo,               

disponibiliza as opções 

( ), 

para realizar um novo 

pagamento, e as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão em 

PDF, conforme Figura 91. 
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7.4.4. DARF Preto 

 

Figura 92 – Acessar Pagamento de DARF Preto 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

Pagamento de DARF 

Preto no sistema IBK, 

seguindo até a opção 

Pagamentos >> Taxas            

e Tributos >>                    

DARF Preto, conforme 

Figura 92. 

 

 

 

Figura 93 – Informar Dados do Pagamento de DARF Preto 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os seguintes 

campos de pagamento de 

DARF Simples: Período 

de Apuração, CNPJ                

ou CPF, Código da               

Receita, e Descrição, e 

disponibiliza a opção 

( ) conforme 

Figura 93. 
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Figura 94 – Confirmar Pagamento de DARF Preto 

Logo após, o sistema 

exibe os dados do 

pagamento do DARF 

Preto, e mais abaixo, o 

usuário deve informar       

o código do cartão           

de segurança através              

do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, deve acionar                    

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação           da 

transação, conforme 

Figura 94. 
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Figura 95 – Comprovante de Pagamento de DARF Preto 

Depois de realizada a 

confirmação, o sistema 

exibe o comprovante de 

pagamento do DARF 

Preto, e mais abaixo,               

disponibiliza as opções 

( ), 

para realizar um novo 

pagamento, e as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão            

em PDF, conforme  

Figura 95. 
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7.4.5. FGTS 

 

Figura 96 – Acessar Pagamento de FGTS 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

Pagamento de FGTS no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Pagamentos >> 

Taxas e Tributos                    

>> FGTS, conforme 

Figura 96. 

 

 

 

Figura 97 – Informar Dados do Pagamento de FGTS 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos de 

código de barras e 

descrição, e disponibiliza 

a opção ( ), 

conforme Figura 97. 

 

 

 

 

 



             Internet Banking Pessoa Física – IBPF 
 

67 
 

 

Figura 98 – Confirmar Pagamento de FGTS 

Logo após, o sistema 

exibe os dados do 

pagamento do FGTS, e 

mais abaixo, o usuário 

deve informar o código              

do cartão de segurança 

através do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, deve acionar                    

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação           da 

transação, conforme 

Figura 98. 

 

 

Figura 99 – Comprovante de Pagamento de FGTS 

Depois de realizada a 

confirmação, o sistema 

exibe o comprovante de 

pagamento do FGTS,                

e mais abaixo,               

disponibiliza as opções 

( ), 

para realizar um novo 

pagamento, e as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão                 

em PDF, conforme  

Figura 99. 
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7.4.6. GPS (Sem Código de Barras) 

 

Figura 100 – Acessar Pagamento de GPS (sem código de barras) 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

Pagamento de GPS sem 

código de barras no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Pagamentos >> 

Taxas e Tributos                    

>> GPS (sem código             

de barras), conforme 

Figura 100. 

 

 

 

Figura 101 – Informar Dados do Pagamento de GPS (sem código de barras) 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos de 

código de barras e 

descrição, e disponibiliza 

a opção ( ), 

conforme Figura 101. 
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Figura 102 – Confirmar Pagamento de GPS (sem código de barras) 

Logo após, o sistema 

exibe os dados do 

pagamento do GPS sem 

código de barras, e mais 

abaixo, o usuário deve 

informar o código              

do cartão de segurança 

através do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, deve acionar                    

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação           da 

transação, conforme 

Figura 102. 

 

 

 

Figura 103 – Comprovante de Pagamento de GPS (sem código de barras) 

Depois de realizada a 

confirmação, o sistema 

exibe o comprovante de 

pagamento do GPS sem 

código de barras,                

e mais abaixo,               

disponibiliza as opções 

( ), 

para realizar um novo 

pagamento, e as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão                 

em PDF, conforme  

Figura 103. 
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7.4.7. GPS (Com Código de Barras) 

 

Figura 104 – Acessar Pagamento de GPS (com código de barras) 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

Pagamento de GPS com 

código de barras no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Pagamentos >> 

Taxas e Tributos     

>> GPS (com código             

de barras), conforme 

Figura 104. 

 

 

 

Figura 105 – Informar Dados do Pagamento de GPS (com código de barras) 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos de 

código de barras e 

descrição, e disponibiliza 

a opção ( ), 

conforme Figura 105. 
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Figura 106 – Confirmar Pagamento de GPS (com código de barras) 

Logo após, o sistema 

exibe os dados do 

pagamento do GPS com 

código de barras, e mais 

abaixo, o usuário deve 

informar o código              

do cartão de segurança 

através do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, deve acionar         

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação           da 

transação, conforme 

Figura 106. 

 

 

Figura 107 – Comprovante de Pagamento de GPS (com código de barras) 

Depois de realizada a 

confirmação, o sistema 

exibe o comprovante de 

pagamento do GPS com 

código de barras,                

e mais abaixo,               

disponibiliza as opções 

( ), 

para realizar um novo 

pagamento, e as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão                 

em PDF, conforme  

Figura 107. 
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7.4.8. IPTU 

 

Figura 108 – Acessar Pagamento de IPTU 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

Pagamento de IPTU no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Pagamentos >> 

Taxas e Tributos                    

>> IPTU, conforme  

Figura 108. 

 

 

 

Figura 109 – Informar Dados do Pagamento de IPTU 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos de 

código de barras e 

descrição, e disponibiliza 

a opção ( ), 

conforme Figura 109. 
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Figura 110 – Confirmar Pagamento de IPTU 

Logo após, o sistema 

exibe os dados do 

pagamento do IPTU, e 

mais abaixo, o usuário 

deve informar o código              

do cartão de segurança 

através do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, deve acionar                    

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação           da 

transação, conforme 

Figura 110. 

 

 

Figura 111 – Comprovante de Pagamento de IPTU 

Depois de realizada a 

confirmação, o sistema 

exibe o comprovante de 

pagamento do IPTU,                

e mais abaixo,               

disponibiliza as opções 

( ), 

para realizar um novo 

pagamento, e as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão                 

em PDF, conforme  

Figura 111. 
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7.4.9. JUCEPA 

 

Figura 112 – Acessar Pagamento JUCEPA 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

Pagamento JUCEPA no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Pagamentos >> 

Taxas e Tributos                    

>> JUCEPA, conforme 

Figura 112. 

 

 

 

Figura 113 – Informar Dados de Pagamento JUCEPA 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos de 

código de barras e 

descrição, e disponibiliza 

a opção ( ), 

conforme Figura 113. 
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Figura 114 – Confirmar Pagamento JUCEPA 

Logo após, o sistema 

exibe os dados do 

pagamento JUCEPA, e 

mais abaixo, o usuário 

deve informar o código              

do cartão de segurança 

através do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, deve acionar                    

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação           da 

transação, conforme 

Figura 114. 

 

 

Depois de realizada a 

confirmação, o sistema 

exibe o comprovante              

de pagamento JUCEPA,                

e mais abaixo,               

disponibiliza as opções 

( ), 

para realizar um novo 

pagamento, e as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão                 

em PDF, conforme  

Figura 115. 
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Figura 115 – Comprovante de Pagamento JUCEPA 

 

7.4.10. Renato Chaves 

 

Figura 116 – Acessar Pagamento Renato Chaves 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

Pagamento Renato 

Chaves no sistema                

IBK, seguindo até a  

opção Pagamentos >> 

Taxas e Tributos                    

>> Renato Chaves, 

conforme Figura 116. 

 

 

 

Figura 117 – Informar Dados de Pagamento Renato Chaves 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos de 

código de barras e 

descrição, e disponibiliza 

a opção ( ), 

conforme Figura 117. 
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Figura 118 – Confirmar Pagamento Renato Chaves 

Logo após, o sistema 

exibe os dados                     

de pagamento Renato 

Chaves, e mais abaixo, o 

usuário deve informar                  

o código do cartão                        

de segurança através                

do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, deve acionar                    

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação da transação, 

conforme Figura 118. 
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Figura 119 – Comprovante de Pagamento Renato Chaves 

Depois de realizada a 

confirmação, o sistema 

exibe o comprovante              

de pagamento Renato 

Chaves, e mais abaixo,               

disponibiliza as opções 

( ), 

para realizar um novo 

pagamento, e as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão          

em PDF, conforme  

Figura 119. 

 

8. Consultas 

 

Figura 120 – Menu de Consultas 

No módulo de Consultas, 

o usuário terá acesso as 

seguintes funcionalidades: 

Contra Cheque, Contra 

Cheque Banpará, e 

Informe de Renda, 

conforme Figura 120. 
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8.1. Contra Cheque 

 

Figura 121 – Acessar Contra Cheque 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

consulta de contra cheque 

no sistema IBK, seguindo 

até a opção Consultas >> 

Contra Cheque, conforme 

Figura 121. 

 

 

 

Figura 122 – Selecionar Período de Consulta 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta o campo para o 

usuário selecionar o 

período através do mês e 

ano para a consulta                   

do contra cheque,                       

e disponibiliza a                   

opção ( ), 

conforme Figura 122. 

Depois de continuar, o 

sistema exibe o contra 

cheque de acordo com o 

período informado. 
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8.2. Contra Cheque Banpará 

 

Figura 123 – Acessar Contra Cheque Banpará 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

consulta de contra cheque 

Banpará no sistema IBK, 

seguindo até a opção 

Consultas >> Contra 

Cheque Banpará, 

conforme Figura 123. 

 

 

 

Figura 124 – Selecionar Período de Consulta 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta o campo para o 

usuário selecionar o 

período através do mês e 

ano para a consulta                   

do contra cheque 

Banpará, e disponibiliza a                   

opção ( ), 

conforme Figura 124. 

Depois de continuar, o 

sistema exibe o contra 

cheque de acordo com o 

período informado. 
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8.3. Informe de Renda 

 

Figura 125 – Acessar Informe de Renda 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

consulta de Informe de 

Renda no sistema IBK, 

seguindo até a opção 

Consultas >> Informe     

de Renda, conforme 

Figura 125. 

 

 

 

Figura 126 – Selecionar Ano 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta o campo para o 

usuário selecionar o               

ano para a consulta                   

do Informe de Renda,               

e disponibiliza a                   

opção ( ), 

conforme Figura 126. 
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Figura 127 – Selecionar Informe de Renda 

Logo após, o sistema 

apresenta o campo para o 

usuário selecionar o 

informe de renda, e 

disponibiliza a opção 

( ) conforme 

Figura 127. 

 

 

Figura 128 – Informe de Rendimentos Financeiros 

Depois de realizada 

a confirmação, o 

sistema exibe o 

informe de 

rendimentos 

financeiros,  e mais 

abaixo,               

disponibiliza as 

opções 

( ) para 

gerar a versão para 

impressão ou 

( ) 

para gerar a versão                  

em PDF, conforme   

Figura 128. 
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9. Empréstimos 

 

Figura 129 – Menu de Empréstimos 

No módulo de 

Empréstimos, o usuário 

terá acesso as seguintes 

funcionalidades: Extrato 

Multicred, Extrato do 

BanparaCard, 

Empréstimo Parcelado, 

Empréstimo 

Emergencial, Liquidação 

Parcial de Empréstimos, 

Liquidação Total de 

Empréstimos e 

Empréstimo Sazonal, 

conforme Figura 129. 
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9.1. Extrato Multicred 

 

Figura 130 – Acessar Extrato Multicred 

O usuário pode acessar           

a funcionalidade de             

extrato Multicred no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Empréstimos               

>> Extrato Multicred, 

conforme Figura 130. 

 

 

 

Figura 131 – Consultar Extrato Multicred 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos de 

data inicial e data final,               

e disponibiliza a                   

opção ( ), 

para realizar a consulta    

do extrato multicred, 

conforme Figura 131. 
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9.2. Extrato do BanparaCard 

 

Figura 132 – Acessar Extrato BanparaCard 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

extrato do BanparaCard 

no sistema IBK, seguindo 

até a opção Empréstimos               

>> Extrato do 

BanparaCard, conforme 

Figura 132. 
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Figura 133 – Extrato BanparaCard 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta o extrato do 

BanparaCard e mais 

abaixo, disponibiliza as 

opções ( ) 

para gerar a versão               

para impressão ou 

( ) para 

gerar a versão                  

em PDF, conforme  

Figura 133. 
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9.3. Empréstimo Parcelado 

 

Figura 134 – Acessar Empréstimo Parcelado 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

empréstimo parcelado no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Empréstimos               

>> Empréstimo 

Parcelado, conforme 

Figura 134. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Internet Banking Pessoa Física – IBPF 
 

88 
 

9.4. Empréstimo Emergencial 

 

Figura 135 – Acessar Empréstimo Emergencial 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de           

empréstimo emergencial 

no sistema IBK, seguindo 

até a opção Empréstimos               

>> Empréstimo 

Emergencial, conforme 

Figura 135. 

 

 

 

Figura 136 – Informar Valore do Empréstimo 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os dados gerais 

com o valor disponível 

para empréstimo e a taxa 

de juros a.m., e mais 

abaixo apresenta o campo 

para informar o valor do 

empréstimo e disponibiliza 

a opção ( ), 

conforme Figura 136. 
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9.5. Liquidação Parcial de Empréstimos 

 

Figura 137 – Acessar Liquidação Parcial de Empréstimos 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

liquidação parcial de 

empréstimos no sistema 

IBK, seguindo até a opção 

Empréstimos               >> 

Liquidação Parcial de 

Empréstimos, conforme 

Figura 137. 

 

 

 

Figura 138 – Selecionar Contrato de Empréstimo 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os contratos de 

empréstimos realizados, 

onde o usuário poderá 

selecionar o contrato para 

visualizar as parcelas 

através do ícone ( ), 

conforme Figura 138. 
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Figura 139 – Selecionar Parcelas 

Na tela seguinte, o 

sistema exibe os dados do 

contrato, e mais abaixo, 

exibe as parcelas 

pertencentes ao mesmo, e 

onde o usuário poderá 

selecionar uma ou mais 

parcelas, e em seguida, 

acionar a opção 

( ), 

conforme Figura 139. 
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Figura 140 – Informar Chave de Segurança 

Depois de selecionar a(s) 

parcela(s) e acionar a 

opção para realizar o 

pagamento, o sistema 

exibe os dados do 

contrato, dados da 

liquidação, e mais abaixo, 

as informações da 

parcela, e logo após, o 

usuário deve informar o 

código do cartão                      

de segurança através              

do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, deve acionar                    

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação           da 

transação, conforme 

Figura 140. 

 

 

 

Figura 141 – Operação Realizada com Sucesso 

Depois de informar o 

código do cartão de 

segurança, o sistema 

exibe novamente os 

dados do contrato e da 

liquidação, e mais abaixo, 

apresenta os dados das 

parcelas informando que a 

operação foi realizada 

com sucesso, e 

disponibiliza a opção ( ) 

para gerar o comprovante 

no formato PDF e a opção 

( ) 

para gerar a versão              

de impressão da 

operação, conforme 

Figura 141. 
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Figura 142 – Comprovante de Liquidação Parcial de Empréstimos 

Caso o usuário acione a 

opção ( ) para gerar o 

comprovante, o sistema 

exibe o comprovante de 

liquidação parcial de 

empréstimos, com os 

dados da operação 

realizada, conforme 

Figura 142. 

 

 

9.6. Liquidação Total de Empréstimos 

 

Figura 143 – Acessar Liquidação Total de Empréstimos 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

liquidação Total de 

empréstimos no sistema 

IBK, seguindo até a opção 

Empréstimos               >> 

Liquidação Total de 

Empréstimos, conforme 

Figura 143. 
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9.7. Empréstimo Sazonal 

 

Figura 144 – Acessar Empréstimo Sazonal 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

empréstimo sazonal no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Empréstimos               

>> Empréstimo Sazonal, 

conforme Figura 144. 

 

 

 

Figura 145 – Selecionar Linha de Crédito Sazonal 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta o campo para 

selecionar a linha de 

crédito sazonal, e 

disponibiliza a opção 

( ) conforme 

Figura 145. 
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Figura 146 – Linha de Crédito Sazonal 

A Figura 146, mostra um 

exemplo com a seleção   

da linha de crédito                     

de Antecipação Círio. 

 

 

10. Investimento 

 

Figura 147 – Menu de Invetimentos 

No módulo de 

Investimentos, o usuário 

terá acesso as seguintes 

funcionalidades: Perfil do 

Investidor, Extrato Conta 

Mais, FUNDO DE 

INVESTIMENTO (Saldo, 

Extrato dos Últimos 

Lançamentos, Extrato 

por Período, Aplicação  

e Resgate), CDB/RDB 

(Saldo, Simulação, 

Aplicação, 

Cancelamento, Extrato, 

Resgate e Emitir                  

Nota  de Negociação) 

POUPANÇA 

PROGRAMADA 

(Agendar, Cancelar e 

Alterar), CDB 

PROGRAMADO (Aderir, 

Alterar, Cancelar, 

Suspender, Reativar, 

Emitir Termo de Adesão, 

Emitir Termo de 

Cancelamento e Emitir 

Termo de Suspensão), 

conforme Figura 147. 
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10.1. Perfil do Investidor 

 

Figura 148 – Acessar Perfil do Investidor 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de  

Perfil do Investidor no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Investimento               

>> Perfil do Investidor, 

conforme Figura 148. 

 

 

 

Figura 149 – Responder Formulário de Perfil Investidor 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta o formulário de 

perfil investidor para 

preenchimento, onde o 

usuário deve selecionar a 

resposta a cada pergunta, 

e em seguida, acionar a 

opção ( ), 

conforme Figura 149. 
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Figura 150 – Responder Questionário e Continuar Operação 

Depois de responder a 

todas as perguntas do 

formulário, o usuário              

deve acionar a                    

opção ( ), 

para avançar, conforme 

Figura 150. 

 

 

 

Figura 151 – Confirmar Preenchimento do Formulário 

Na tela seguinte, o 

sistema exibe todas as 

perguntas respondidas do 

formulário, e o usuário 

deve acionar a opção 

( ) para 

confirmar a operação, 

conforme Figura 151. 
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Figura 152 – Perfil Investidor do Cliente 

Depois de realizada a 

confirmação, o sistema 

exibe novamente as 

perguntas e respostas do 

formulário, e mais abaixo, 

apresenta o tipo de perfil 

investidor do cliente                 

de acordo com o 

preenchimento realizado, 

conforme Figura 152. 
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Figura 153 – Não preencher Formulário de Perfil Investidor 

Caso o usuário não deseje 

responder o formulário, 

basta marcar a opção 

disponibilizada informando 

que não aceita preencher 

o mesmo, e em               

seguida, acionar a              

opção ( ), 

conforme Figura 153. 

 

 

 

Figura 154 – Não preencher Questionário de Perfil Investidor 

Depois de continuar, o 

sistema informa que o 

usuário recusou o 

preenchimento do 

formulário de perfil 

investidor e solicita a 

confirmação, conforme 

Figura 154. 
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Figura 155 – Informar Chave de Segurança 

Depois de realizar a 

confirmação, o usuário 

deve informar o código do 

cartão de segurança 

através do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, deve acionar                    

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação da transação, 

conforme Figura 155. 

 

 

 

Figura 156 – Informar Chave de Segurança 

Logo após informar a 

chave de segurança, o 

sistema exibe a 

mensagem informando 

que a operação foi 

realizada com sucesso, 

conforme Figura 156. 
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10.2. Extrato Conta Mais 

 

Figura 157 – Acessar Perfil do Investidor 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

Extrato Conta Mais no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Investimento               

>> Extrato Conta Mais, 

conforme Figura 157. 

 

 

 

Figura 158 – Informar Período 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos de 

Data Inicial e Data               

Final, e disponibiliza a                  

opção ( ), 

conforme Figura 158. 
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10.3. Fundos de Investimento 

10.3.1. Saldo 

 

Figura 159 – Acessar Saldo do Fundo de Investimento 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

Saldo do fundo de 

investimento no sistema 

IBK, seguindo até a opção 

Investimento               >> 

Fundos de Investimento 

>> Saldo, conforme 

Figura 159. 
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Figura 160 – Informar Período 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta o campo onde             

o usuário deve selecionar             

o fundo de investimento,              

e disponibiliza a                  

opção ( ), 

conforme Figura 160. 

 

 

 

Figura 161 – Saldo do Fundo de Investimento 

Na tela seguinte, o 

sistema exibe os detalhes 

do saldo do fundo                

de investimento, e 

disponibiliza as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão 

ou ( ) 

para gerar a versão                 

em PDF, conforme    

Figura 161. 
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10.3.2. Extrato dos Últimos Lançamentos 

 

Figura 162 – Acessar Extrato dos Últimos Lançamentos 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

extrato dos últimos 

lançamentos do fundo de 

investimento no sistema 

IBK, seguindo até a opção 

Investimento               >> 

Fundos de Investimento 

>> Extrato dos Últimos 

Lançamentos, conforme 

Figura 162. 

 

 

 

Figura 163 – Selecionar Fundo 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta o campo onde             

o usuário deve selecionar             

o fundo de investimento,  

e disponibiliza a                  

opção ( ), 

conforme Figura 163. 
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10.3.3. Extrato por Período 

 

Figura 164 – Acessar Extrato por Período 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

extrato por período do 

fundo de investimento no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Investimento               

>> Fundos de 

Investimento >> Extrato 

por Período, conforme 

Figura 164. 
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Figura 165 – Selecionar Fundo e Informar Período 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta o campo onde             

o usuário deve selecionar             

o fundo de investimento e 

informar a data inicial e 

data final, e disponibiliza  

a opção ( ), 

conforme Figura 165. 

 

 

10.3.4. Aplicação 

 

Figura 166 – Acessar Aplicação do Fundo de Investimento 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

aplicação do fundo de 

investimento no sistema 

IBK, seguindo até a opção 

Investimento               >> 

Fundos de Investimento 

>> Aplicação, conforme 

Figura 166. 
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Figura 167 – Selecionar Fundo de Investimento e Informar Valor 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta o campo onde             

o usuário deve selecionar             

o fundo de investimento e 

informar o valor a ser 

aplicado, e disponibiliza             

a opção ( ), 

conforme Figura 167. 

 

 

 

Figura 168 – Informar Chave de Segurança 

Depois de realizar a 

continuar, o sistema exibe 

os dados da aplicação, e 

mais abaixo, o usuário 

deve informar o código do 

cartão de segurança 

através do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, deve acionar                    

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação da transação, 

conforme Figura 168. 

Logo após o sistema 

informa que a operação foi 

realizada com sucesso. 
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10.3.5. Resgate 

 

Figura 169 – Acessar Aplicação do Fundo de Investimento 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

resgate do fundo de 

investimento no sistema 

IBK, seguindo até a opção 

Investimento               >> 

Fundos de Investimento 

>> Resgate, conforme 

Figura 169. 

 

 

 

Figura 170 – Selecionar Fundo de Investimento e Informar Valor 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta o campo onde             

o usuário deve selecionar             

o fundo de investimento, 

informar o valor a ser 

resgatado, optar pelo 

resgate para reaplicação 

selecionando a opção, e 

disponibiliza a opção 

( ) conforme 

Figura 170. 

 

 



             Internet Banking Pessoa Física – IBPF 
 

108 
 

 

Figura 171 – Mensagem de Alerta 

Após selecionar o fundo 

de investimento, o sistema 

exibe uma mensagem de 

alerta ao usuário sobre a 

dedução do imposto                

de renda, conforme 

Figura 171. 

 

 

 

Figura 172 – Informar Chave de Segurança 

Depois de realizar a 

continuar, o sistema exibe 

os dados da aplicação, e 

mais abaixo, o usuário 

deve informar o código do 

cartão de segurança 

através do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, deve acionar                    

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação da transação, 

conforme Figura 172. 

Logo após o sistema 

informa que a operação foi 

realizada com sucesso. 
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10.4. CDB/RDB 

10.4.1. Saldo 

 

Figura 173 – Acessar Saldo de CDB/RDB 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

saldo de CDB/RDB no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Investimento               

>> CDB/RDB >> Saldo, 

conforme Figura 173. 

 

 

 

Figura 174 – Selecionar Papel 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta o campo onde             

o usuário deve selecionar             

o papel, e disponibiliza a 

opção ( ) 

conforme Figura 174. 
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10.4.2. Simulação 

 

Figura 175 – Acessar Simulação de Aplicação CDB/RDB 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de             

Simulação de Aplicação 

CDB/RDB no sistema  

IBK, seguindo até                    

a opção Investimento               

>> CDB/RDB >> 

Simulação, conforme 

Figura 175. 
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Figura 176 – Selecionar Papel e Informar Valor para Simulação 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta o campo onde             

o usuário deve selecionar             

o papel, e disponibiliza a 

opção ( ) 

conforme Figura 176. 

 

 

 

Figura 177 – Dados da Simulação de Aplicação CDB/RDB 

Depois de confirmar, o 

sistema exibe os dados da 

simulação de aplicação de 

CDB/RDB, e disponibiliza 

a opção ( ), 

conforme Figura 177. 
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10.4.3. Aplicação 

 

Figura 178 – Acessar Aplicação CDB/RDB 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de 

Aplicação CDB/RDB no 

sistema IBK, seguindo até 

a  opção Investimento               

>> CDB/RDB >> 

Aplicação, conforme 

Figura 178. 

 

 

 

Figura 179 – Selecionar Papel e Informar o Valor da Aplicação 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos 

onde o usuário deve 

selecionar o papel e 

informar o valor da 

aplicação, e disponibiliza a 

opção ( ) 

conforme Figura 179. 
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Figura 180 – Selecionar Papel e Informar Valor para Simulação 

Depois de selecionar o 

papel, o sistema 

apresenta os dados do 

mesmo, e o usuário deve 

informar o valor da 

aplicação, e em seguida, 

acionar a opção 

( ) conforme 

Figura 180. 

 

 

 

Figura 181 – Informar Chave de Segurança 

Depois de confirmar, o 

sistema apresenta as 

características do papel e 

os dados da operação, e 

mais abaixo, o usuário 

deve informar o código do 

cartão de segurança 

através do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, deve acionar                    

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação da transação, 

conforme Figura 181. 
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Figura 182 – Aplicação de CDB/RDB Realizada com Sucesso 

Após informar a chave de 

segurança, o sistema 

exibe a mensagem 

informando que a 

operação foi realizada 

com sucesso, exibe o 

comprovante da aplicação 

da CDB/RDB, e 

disponibiliza a opção 

( )  

para imprimir o 

comprovante, conforme 

Figura 182. 
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10.4.4. Cancelamento 

 

Figura 183 – Acessar Cancelamento CDB/RDB 

O usuário pode acessar   

a funcionalidade de 

Cancelamento CDB/RDB 

no sistema IBK, seguindo 

até a opção Investimento               

>> CDB/RDB >> 

Cancelamento, conforme 

Figura 183. 
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10.4.5. Extrato 

 

Figura 184 – Acessar Extrato CDB/RDB 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de 

extrato CDB/RDB no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Investimento               

>> CDB/RDB >> Extrato, 

conforme Figura 184. 

 

 

 

Figura 185 – Selecionar Papel e Informar o Período 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos 

onde o usuário deve 

selecionar o papel e 

informar a data inicial e 

final para consulta do 

extrato, e disponibiliza a 

opção ( ) 

conforme Figura 185. 
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Figura 186 – Extrato CDB/RDB 

Depois de continuar, o 

sistema exibe o extrato 

CDB/RDB, e disponibiliza 

as opções ( ) 

para gerar a versão               

para impressão e 

( ) para 

gerar a versão em PDF, 

conforme Figura 186. 

 

 

10.4.6. Resgate 

 

Figura 187 – Acessar Resgate CDB/RDB 

O usuário pode acessar         

a funcionalidade de 

Resgate CDB/RDB no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Investimento               

>> CDB/RDB >> Resgate 

conforme Figura 187. 
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Figura 188 – Selecionar Tipo 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta o campo onde o 

usuário deve selecionar o 

tipo (Por Valor ou Por 

Operação), e disponibiliza 

a opção ( ) 

conforme Figura 188. 

 

 

10.4.7. Emitir Nota de Negociação 

 

Figura 189 – Acessar Emitir Nota de Negociação CDB/RDB 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de 

emissão de nota de 

negociação CDB/RDB no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Investimento               

>> CDB/RDB >> Emitir 

Nota de Negociação 

conforme Figura 189. 
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10.5. Poupança Programada 

10.5.1. Agendar 

 

Figura 190 – Acessar Agendamento de Transferência Poupança Programada 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

de agendamento de 

transferência poupança 

programada no sistema 

IBK, seguindo até a opção 

Investimento               >> 

Poupança Programada 

>> Agendar, conforme 

Figura 190. 
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Figura 191 – Informar dados do Agendamento 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os dados da 

conta de origem, e mais 

abaixo, os campos de 

destino com os dados da 

transferência, onde o 

usuário informar o valor e 

selecionar a periodicidade, 

e em seguida, acionar a 

opção ( ) 

conforme Figura 191. 

 

 

 

Figura 192 – Periodicidade Mensal 

Depois de informar o 

valor, caso o usuário 

selecione o tipo de 

periodicidade “Mensal”, o 

sistema apresenta os 

campos dia e descrição 

para preencher, conforme 

Figura 192. 
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Figura 193 – Periodicidade Eventual 

Caso o usuário selecione 

o tipo de periodicidade 

“Eventual”, o sistema 

apresenta os campos data 

e descrição para 

preencher, conforme 

Figura 193. 

 

 

 

Figura 194 – Periodicidade Na Data do Provento 

Caso o usuário selecione 

o tipo de periodicidade 

“Na Data do Provento”, o 

sistema apresenta o 

campo descrição para 

preencher, conforme 

Figura 194. 
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10.5.2. Cancelar 

 

Figura 195 – Acessar Cancelamento de Transferência Poupança Programada 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

de cancelamento de 

transferência poupança 

programada no sistema 

IBK, seguindo até a opção 

Investimento               >> 

Poupança Programada 

>> Cancelar, conforme 

Figura 195. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Internet Banking Pessoa Física – IBPF 
 

123 
 

10.5.3. Alterar 

 

Figura 196 – Acessar Alteração de Transferência Poupança Programada 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

de alteração de 

transferência poupança 

programada no sistema 

IBK, seguindo até a opção 

Investimento               >> 

Poupança Programada 

>> Alterar, conforme 

Figura 196. 
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10.6. CDB Programado 

10.6.1. Aderir 

 

Figura 197 – Acessar Adesão de CDB Programado 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

para aderir ao CDB 

programado no sistema 

IBK, seguindo até a   

opção Investimento               

>> CDB Programado              

>> Aderir, conforme 

Figura 197. 
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Figura 198 – Aderir ao CDB Programado 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta o campo para 

selecionar o papel, e mais 

abaixo, o usuário deve 

definir os dados do              

papel selecionando o 

período de agendamento 

(Consecutivo, 

Indeterminado ou Agendar 

Aplicação), informar o dia 

do agendamento, período 

inicial e final e o valor, e 

em seguida, acionar a 

opção ( ) 

conforme Figura 198. 

 

 

 

Figura 199 – Confirmar Adesão ao CDB Programado 

Na tela seguinte, o 

sistema exibe os dados do 

papel e os dados do 

investimento de adesão 

ao CDB programado, e 

disponibiliza a opção 

( ) conforme 

Figura 199.  
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Figura 200 – Informar Chave de Segurança 

Depois de acionar 

a opção para 

confirmar, o 

sistema exibe o 

termo de adesão 

do CDB 

programado, onde 

o usuário deve 

analisar e 

selecionar a opção 

concordando com 

o termo, e 

informar o código 

do cartão de 

segurança através 

do teclado virtual 

disponibilizado, e 

em seguida, deve 

acionar                    

a opção 

( ) 

para realizar a 

confirmação da 

transação, 

conforme Figura 

200. 
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Figura 201 – Comprovante de Adesão ao CDB Programado 

Depois de 

continuar, o 

sistema exibe o 

comprovante de 

adesão ao CDB 

Programado, e 

disponibiliza as 

opções 

( ) para 

gerar a versão para 

impressão e 

(

) para gerar a 

versão em PDF, 

conforme Figura 

201. 
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10.6.2. Alterar 

 

Figura 202 – Acessar Alteração de CDB Programado 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

para alterar o CDB 

programado no sistema 

IBK, seguindo até a   

opção Investimento               

>> CDB Programado              

>> Alterar, conforme 

Figura 202. 

 

 

 

Figura 203 – Lista de Adesões de CDB Programado 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta a lista de 

adesões de CDB 

programado realizadas, 

onde o usuário deve 

selecionar o ícone ( ) 

em um item da lista            

para iniciar a alteração, 

conforme Figura 203. 
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Figura 204 – Alterar CDB Programado 

Depois de acionar o ícone, 

o sistema carrega a tela 

com os dados do papel 

para o usuário realizar a 

alteração, e em seguida, 

deve ser acionada a 

opção ( ), 

para prosseguir, conforme 

Figura 204. 
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Figura 205 – Informar Chave de Segurança 

Depois de 

acionar a opção 

para continuar, 

o sistema exibe 

o novo termo de 

adesão do CDB 

programado, 

onde o usuário 

deve analisar e 

selecionar a 

opção 

concordando 

com o termo, e 

informar o 

código do 

cartão de 

segurança 

através do 

teclado virtual 

disponibilizado, 

e em seguida, 

deve acionar                  

a opção 

(

) para realizar a 

confirmação da 

transação, 

conforme 

Figura 205. 
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Figura 206 – Comprovante de Alteração CDB Programado 

Depois de 

continuar, o 

sistema exibe o 

comprovante de 

alteração de CDB 

Programado, e 

disponibiliza as 

opções 

( ) para 

gerar a versão 

para impressão e 

(

) para gerar a 

versão em PDF, 

conforme Figura 

206. 
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10.6.3. Cancelar 

 

Figura 207 – Acessar Cancelamento de CDB Programado 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

para cancelar o CDB 

programado no sistema 

IBK, seguindo até a   

opção Investimento           

>> CDB Programado              

>> Cancelar, conforme 

Figura 207. 

 

 

 

Figura 208 – Selecionar CDB para Cancelamento 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta a lista de 

adesões de CDB 

programado realizadas, 

onde o usuário deve 

selecionar o ícone ( ) 

em um item da lista            

para realizar o 

cancelamento, conforme 

Figura 208. 
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Figura 209 – Informar Motivo do Cancelamento 

Depois de acionar o ícone, 

o sistema carrega a tela 

com os dados do papel, e 

mais abaixo, apresenta o 

campo para informar o 

motivo do cancelamento, 

e em seguida, deve ser 

acionada a opção 

( ), para 

prosseguir, conforme 

Figura 209. 
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Figura 210 – Informar Chave de Segurança 

Depois de 

acionar a opção 

para continuar, 

o sistema exibe 

o termo de 

cancelamento 

do CDB 

programado, 

onde o usuário 

deve analisar e 

selecionar a 

opção 

concordando 

com o termo, e 

informar o 

código do 

cartão de 

segurança 

através do 

teclado virtual 

disponibilizado, 

e em seguida, 

deve acionar                    

a opção 

(

) para realizar a 

confirmação da 

transação, 

conforme 

Figura 210. 
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Figura 211 – Comprovante de Cancelamento de CDB Programado 

Depois de 

continuar, o sistema 

exibe o 

comprovante de 

alteração de CDB 

Programado, e 

disponibiliza as 

opções 

( ) para 

gerar a versão para 

impressão e 

(

) para gerar a 

versão em PDF, 

conforme Figura 

211. 
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10.6.4. Suspender 

 

Figura 212 – Acessar Suspensão de CDB Programado 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

para suspender CDB 

programado no sistema 

IBK, seguindo até a   

opção Investimento               

>> CDB Programado              

>> Suspender, conforme 

Figura 212. 
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Figura 213 – Selecionar CDB para Suspensão 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta a lista de 

adesões de CDB 

programado realizadas, 

onde o usuário deve 

selecionar o ícone ( ) 

em um item da lista            

para realizar a suspensão, 

conforme Figura 213. 

 

 

 

 

Figura 214 – Informar Período de Suspensão 

Depois de acionar o ícone, 

o sistema carrega a tela 

com os dados do papel e 

dados do investimento, e 

mais abaixo, apresenta os 

campos  de período inicial 

e final, e em seguida, 

deve ser acionada a 

opção ( ), 

para prosseguir, conforme 

Figura 214. 
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Figura 215 – Confirmar Suspensão 

Logo após, o sistema 

carrega a tela com os dados 

do papel e dados do 

investimento, e mais abaixo, 

apresenta a opção 

( ), para 

prosseguir, conforme Figura 

215. 
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Figura 216 – Informar Chave de Segurança 

Depois de 

acionar a opção 

para continuar, 

o sistema exibe 

o termo de 

suspensão do 

CDB 

programado, 

onde o usuário 

deve analisar e 

selecionar a 

opção 

concordando 

com o termo, e 

informar o 

código do 

cartão de 

segurança 

através do 

teclado virtual 

disponibilizado, 

e em seguida, 

deve acionar                    

a opção 

(

) para realizar a 

confirmação da 

transação, 

conforme 

Figura 216. 
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Figura 217 – Comprovante de Suspensão de CDB Programado 

Depois de 

continuar,                 

o sistema exibe                          

o comprovante de 

suspensão de CDB 

Programado, e 

disponibiliza as 

opções 

( ) para 

gerar a versão para 

impressão e 

(

) para gerar a 

versão em PDF, 

conforme Figura 

217. 
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10.6.5. Reativar 

 

Figura 218 – Acessar Reativação de CDB Programado 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

para reativar CDB 

programado no sistema 

IBK, seguindo até                 

a   opção Investimento               

>> CDB Programado              

>> Reativar, conforme 

Figura 218. 

 

 

 

Figura 219 – Selecionar CDB para Reativação 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta a lista de 

adesões de CDB 

programado suspensas, 

onde o usuário deve 

selecionar o ícone ( ) 

em um item da lista            

para realizar a suspensão, 

conforme Figura 219. 
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Figura 220 – Dados do CDB Programado 

Depois de acionar o ícone, 

o sistema carrega a tela 

com os dados do papel e 

dados do investimento, e 

em seguida, deve ser 

acionada a opção 

( ), para 

prosseguir, conforme 

Figura 220. 
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Figura 221 – Informar Chave de Segurança 

Depois de acionar a opção 

para continuar, o sistema 

exibe o termo de 

reativação do CDB 

programado, onde o 

usuário deve analisar e 

selecionar a opção 

concordando com o termo, 

e informar o código do 

cartão de segurança 

através do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, deve acionar                    

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação da transação, 

conforme Figura 221. 
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Figura 222 – Comprovante de Reativação de CDB Programado 

Depois de 

continuar,                 

o sistema exibe                          

o comprovante de 

reativação de CDB 

Programado, e 

disponibiliza as 

opções 

( ) para 

gerar a versão 

para impressão e 

(

) para gerar a 

versão em PDF, 

conforme Figura 

222. 
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10.6.6. Emitir Termo de Adesão 

 

Figura 223 – Acessar Emissão de Termo de Adesão 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

para emitir o termo de 

adesão do CDB 

programado no sistema 

IBK, seguindo até                 

a   opção Investimento               

>> CDB Programado              

>> Emitir Termo                

de Adesão, conforme 

Figura 223. 

 

 

 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta a lista de 

adesões de CDB 

programado, onde o 

usuário deve selecionar o 

ícone ( ) em um item da 

lista para realizar a 

emissão do termo                   

de adesão, conforme 

Figura 224. 
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Figura 224 – Selecionar CDB para Emitir Termo de Adesão 

 

 

Figura 225 – Emitir Termo de Adesão de CDB Programado 

Logo após, o sistema 

exibe termo de adesão de 

CDB Programado, e 

disponibiliza as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão e 

( ) para 

gerar a versão em PDF, 

conforme Figura 225. 
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10.6.7. Emitir Termo de Cancelamento 

 

Figura 226 – Acessar Emissão de Termo de Cancelamento 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

para emitir o termo de 

cancelamento do CDB 

programado no sistema 

IBK, seguindo até              

a   opção Investimento               

>> CDB Programado              

>> Emitir Termo                

de Cancelamento, 

conforme Figura 226. 

 

 

 

Figura 227 – Selecionar CDB para Emitir Termo de Cancelamento 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta a lista de 

adesões de CDB 

programado, onde o 

usuário deve selecionar o 

ícone ( ) em um item    

da lista para realizar                   

a emissão do                      

termo de cancelamento, 

conforme Figura 227. 
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Figura 228 – Emitir Termo de Cancelamento de CDB Programado 

Logo após, o sistema 

exibe termo de 

cancelamento de CDB 

Programado, e 

disponibiliza as opções 

( ) para gerar 

a versão para impressão e 

( ) para 

gerar a versão em PDF, 

conforme Figura 228. 
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10.6.8. Emitir Termo de Suspensão 

 

Figura 229 – Acessar Emissão de Termo de Suspensão 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

para emitir o termo de 

suspensão do CDB 

programado no sistema 

IBK, seguindo até                 

a   opção Investimento               

>> CDB Programado              

>> Emitir Termo                

de Suspensão, conforme 

Figura 229. 

 

 

 

Figura 230 – Selecionar CDB para Emitir Termo de Suspensão 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta a lista de 

adesões de CDB 

programado, onde o 

usuário deve selecionar o 

ícone ( ) em um item    

da lista para realizar                   

a emissão do                      

termo de suspensão, 

conforme Figura 230. 
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Figura 231 – Emitir Termo de Suspensão de CDB Programado 

Logo após, o 

sistema exibe 

termo de 

suspensão de CDB 

Programado, e 

disponibiliza as 

opções 

( ) para 

gerar a versão para 

impressão e 

(

) para gerar a 

versão em PDF, 

conforme Figura 

231. 
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11. Cartões 

11.1. Cartão Banpará Mastercard 

 

Figura 232 – Acessar Cartão Banpará Mastercard 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

de Cartão Banpará 

Mastercard no sistema 

IBK, seguindo até                 

a   opção Cartões              

>> Cartão Banpará 

Mastercard, conforme 

Figura 232. 
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12. Outras 

 

Figura 233 – Menu Outras 

No módulo Outras, o 

usuário terá acesso as 

seguintes funcionalidades: 

Trocar Senha, Programa 

de Fidelidade BCard, 

Caixa Postal, Reemissão 

de Comprovantes, 

Gerenciar Dispositivos, 

Provisionamento de 

Saque, BIBLIOTECA  

(Termo de Ciência de 

Segurança, Guia de 

Instalação – Windows, 

Guia de Instalação – 

MAC e FAQ – 

Componente de 

Segurança, conforme 

Figura 233. 
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12.1. Trocar Senha 

 

Figura 234 – Acessar Troca de Senha 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

de troca de senha no 

sistema IBK, seguindo             

até a opção Outras              

>> Trocar Senha, 

conforme Figura 234. 

 

 

 

Figura 235 – Realizar Troca de Senha 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos 

senha atual, nova senha e 

confirme a nova senha, 

para realizar a troca da 

senha de acesso ao 

sistema IBK, conforme 

Figura 235. Logo após 

efetuada a troca da senha, 

o usuário deve realizar 

novo login no sistema. 
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12.2. Programa de Fidelidade BCard 

 

Figura 236 – Acessar Programa de Fidelidade BCard 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

do programa de fidelidade 

BCard no sistema IBK, 

seguindo até a opção 

Outras >> Programa              

de Fidelidade BCard, 

conforme Figura 236. 
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12.3. Caixa Postal 

 

Figura 237 – Acessar Caixa Postal 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

de caixa postal no sistema 

IBK, seguindo até a opção 

Outras >> Caixa Postal, 

conforme Figura 237. 

 

 

 

Figura 238 – Caixa Postal 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta as mensagens 

na caixa postal, e para 

visualizar uma mensagem 

o usuário deve acionar              

a opção ( ), e 

para remover, deve ser 

selecionada a mensagem 

a ser excluída,                      

e em seguida,               

acionar a opção 

( ) 

conforme Figura 238. 
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Figura 239 – Confirmar Exclusão de Mensagem 

Caso o usuário               

acione a opção 

( ), 

o sistema exibe uma 

mensagem solicitando a 

confirmação do usuário 

para efetivar a exclusão, 

conforme Figura 239. 

 

 

12.4. Reemissão de Comprovantes 

 

Figura 240 – Acessar Reemissão de Comprovantes 

O usuário pode          

acessar a funcionalidade 

de remissão de 

comprovantes no sistema 

IBK, seguindo até a opção 

Outras >> Reemissão de 

Comprovantes, conforme 

Figura 240. 
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Figura 241 – Pesquisar Transação 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta a tela                         

de emissão de 

comprovantes, onde o 

usuário deve selecionar a 

transação e acionar a 

opção ( ), 

conforme Figura 241. 

 

 

 

Figura 242 – Selecionar Comprovante 

Depois de realizar a 

pesquisa, o sistema 

carrega a listagem                    

de comprovantes da 

transação selecionada, e 

o usuário deve acionar                

a opção ( ) para          

o comprovante que    

deseja reemitir, conforme 

Figura 242. 

 

 

 

 

 



             Internet Banking Pessoa Física – IBPF 
 

158 
 

 

Figura 243 – Reemitir Comprovante 

Logo após, o 

sistema exibe o 

comprovante 

selecionado, e 

disponibiliza as 

opções 

( ) para 

gerar a versão para 

impressão e 

(

) para gerar a 

versão em PDF, 

conforme Figura 

243. 
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12.5. Gerenciador de Dispositivos 

 

Figura 244 – Acessar Gerenciador de Dispositivos 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

de Gerenciar Dispositivos 

no sistema IBK, seguindo 

até a opção Outras >> 

Reemissão de 

Comprovantes, conforme 

Figura 244. 
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Figura 245 – Lista de Dispositivos 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta a tela com a 

listagem de dispositivos, 

onde o usuário deve 

selecionar o dispositivo 

através do ícone ( )  

para gerenciar, conforme 

Figura 245. 
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Figura 246 – Lista de Dispositivos 

Logo após, o sistema 

carrega a tela onde o 

usuário poderá renomear 

o dispositivo, e em 

seguida, acionar a opção 

( ), para 

efetivar a transação 

conforme Figura 246. 
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12.6. Provisionamento de Saque 

 

Figura 247 – Acessar Provisionamento de Saque 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

de Provisionamento de 

Saque no sistema                  

IBK, seguindo até                       

a opção Outras                        

>> Provisionamento                 

de Saque, conforme 

Figura 247. 
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Figura 248 – Tela de Provisionamento de Saque 

Depois de 

acessar a 

funcionalidade, 

o sistema 

carrega a tela 

de 

provisionament

o de saque, 

onde apresenta 

os campos de 

data desejada 

para saque, 

valor 

provisionado, 

motivo, forma 

de saque 

(Cartão, 

Cheque 

Nominal, 

Cheque Avulso 

e Cheque não 

Nominal), 

Agência para 

saque e as 

informações do 

Responsável e 

Sacador, 

conforme 

Figura 248. 
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Figura 249 – Provisionamento de Saque por Cartão 

Caso o usuário 

selecione a 

forma de saque 

“Cartão”, o 

sistema habilita 

o campo de 

agência para 

saque                 

para o 

provisionamento

, conforme 

Figura 249. 
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Figura 250 – Provisionamento de Saque por Cheque Nominal 

Caso o usuário 

selecione a 

forma de saque 

“Cheque 

Nominal”, 

sistema carrega 

o campo 

“Número do 

Cheque’ habilita 

os campos de 

dados do 

Responsável 

para preencher 

e              

realizar o 

provisionament

o conforme 

Figura 250. 
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Figura 251 – Provisionamento de Saque por Cheque Avulso 

Caso o usuário 

selecione a 

forma de saque 

“Avulso”, 

basta informar a 

data desejada 

para saque, 

valor 

provisionado e 

o motivo para 

realizar o 

provisionament

o conforme 

Figura 251. 
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Figura 252 – Provisionamento de Saque por Cheque Não Nominal 

Caso o usuário 

selecione a 

forma de saque 

“Cheque Não 

Nominal”, o 

sistema carrega 

o campo 

“Número do 

Cheque’ e 

habilita os 

campos de 

dados do 

Responsável e 

dados do 

sacador para 

preencher e              

realizar o 

provisionament

o conforme 

Figura 252. 
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12.7. Biblioteca 

12.7.1. Termo de Ciência de Segurança 

 

Figura 253 – Acessar Termo de Ciência de Segurança 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

de Termo de Ciência de 

Segurança no sistema                  

IBK, seguindo até                       

a opção Outras                        

>> Biblioteca >>                 

Termo de Ciência de 

Segurança, conforme 

Figura 253. 
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Figura 254 – Imprimir Termo de Ciência de Segurança 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

carrega a tela com o 

termo de responsabilidade 

e condições de uso do 

serviço de internet 

Banking Pessoa Física, e 

disponibiliza a opção 

( ), para 

realizar a impressão                

do termo, conforme 

Figura 254. 
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12.7.2. Guia de Instalação – Windows 

 

Figura 255 – Acessar Guia de Instalação do Windows 

O usuário pode               

acessar guia de instalação 

do Windows no sistema                  

IBK, seguindo até                       

a opção Outras                        

>> Biblioteca >>                 

Guia de Instalação                   

– Windows, conforme 

Figura 255. 
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Figura 256 – Guia de Instalação do Windows (PDF) 

Depois de acionar a opção 

do guia de instalação             

do Windows, o sistema 

carrega o guia no           

formato PDF, conforme 

Figura 256. 
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12.7.3. Guia de Instalação – MAC 

 

Figura 257 – Acessar Guia de Instalação do MAC 

O usuário pode               

acessar o guia de 

instalação do MAC no 

sistema IBK, seguindo             

até a opção Outras                        

>> Biblioteca >>                 

guia de Instalação                  

– MAC, conforme Figura 

257. 
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Figura 258 – Guia de Instalação do MAC (PDF) 

Depois de acionar a opção 

do guia de instalação            

do MAC, o sistema 

carrega o guia no          

formato PDF, conforme 

Figura 258. 
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12.7.4. FAQ – Componente de Segurança 

 

Figura 259 – Acessar FAQ – Componente de Segurança 

O usuário pode               

acessar o FAQ – 

componente de segurança 

no sistema IBK, seguindo             

até a opção Outras                        

>> Biblioteca >>                 

FAQ – Componente de 

Segurança, conforme 

Figura 259. 
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Figura 260 – FAQ – Componente de Segurança 

Depois de acionar a opção 

do FAQ – Componente de 

Segurança, o sistema 

carrega o arquivo no          

formato PDF, conforme 
Figura 260. 
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13. Acesso a Serviços 

 

Figura 261 – Módulo de Acesso a Serviços 

No módulo de acesso               

a serviços, o usuário         

terá acesso as             

seguintes funcionalidades: 

Registrato BACEN, 

Compra Premiada, DDA 

(Incluir Sacado 

Eletrônico, Incluir/ 

Excluir Agregado, e 

Consultar Agregados), 

DÉBITO AUTOMÁTICO 

(Incluir e Excluir) SMS 

(Cadastrar, Alterar, 

Excluir, Consultar e 

Reimprimir Termo), 

CARTÃO MAGNÉTICO 

(Solicitar Cartão, 

Cancelar Cartão, e 

Acompanhar Status de 

Solicitação de Cartão), 

PACOTE DE TARIFAS 

(Adesão, Cancelamento, 

Reemissão) conforme 

Figura 261. 
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13.1. Registrato Bacen 

 

Figura 262 – Acessar Registrato BACEN 

O usuário pode               

acessar a funcionalidade 

registrato BACEN no 

sistema IBK, seguindo             

até a opção Acesso                   

a Serviços >>  

Registrato BACEN, 

conforme Figura 262. 

 

 

 

Figura 263 – Inserir Frase de Segurança 

Depois de acionar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta o campo no 

qual o usuário deve 

informar a frase de 

segurança, e em     

seguida, acionar a               

opção ( ), 

conforme Figura 263. 
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13.2. Compra Premiada 

 

Figura 264 – Acessar Compra Premiada 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade compra 

premiada no sistema IBK, 

seguindo até a opção 

Acesso a Serviços                

>> Compra Premiada, 

conforme Figura 264. 

Caso exista alguma 

registro de comprar 

premiada, o sistema 

carrega as informações. 
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13.3. Débito Automático 

13.3.1. Incluir Débito Automático 

 

Figura 265 – Acessar Inclusão de débito Automático 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de 

inclusão de débito 

automático no sistema 

IBK, seguindo até a    

opção Acesso a Serviços 

>> Débito Automático  

>> Incluir, conforme 

Figura 265. 
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Figura 266 – Incluir Convênio e Identificador do Débito Automático 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta os campos 

convênio e identificador do 

débito automático para 

realizar a inclusão do 

débito, e disponibiliza a 

opção ( ), 

conforme Figura 266. 

 

 

 

Figura 267 – Informar Chave de Segurança 

Depois de confirmar, o 

sistema apresenta os 

dados do débito 

automático, e mais abaixo, 

o usuário deve informar            

o código do cartão            

de segurança através              

do teclado virtual 

disponibilizado, e em 

seguida, deve acionar                    

a opção ( ) 

para realizar a 

confirmação da transação, 

conforme Figura 267. 
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13.3.2. Excluir Débito Automático 

 

Figura 268 – Acessar Exclusão de débito Automático 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de 

inclusão de débito 

automático no sistema 

IBK, seguindo até a    

opção Acesso a Serviços 

>> Débito Automático  

>> Excluir, conforme 

Figura 268. 
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13.4. SMS 

13.4.1. Cadastrar SMS 

 

Figura 269 – Acessar Cadastro de SMS 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de 

cadastro de SMS no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Acesso a 

Serviços >> SMS >> 

Cadastrar, conforme 

Figura 269. 
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13.4.2. Alterar SMS 

 

Figura 270 – Acessar Alteração de SMS 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de 

alteração de SMS no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Acesso a 

Serviços >> SMS                   

>> Alterar, conforme 

Figura 270. 
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13.4.3. Excluir SMS 

 

Figura 271 – Acessar Exclusão de SMS 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de 

exclusão de SMS no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Acesso a 

Serviços >> SMS                   

>> Excluir, conforme 

Figura 271. 
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13.4.4. Consultar SMS 

 

Figura 272 – Acessar Consulta de SMS 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de 

consulta de SMS no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Acesso a 

Serviços >> SMS                   

>> Consultar, conforme 

Figura 272. 
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13.4.5. Reimprimir Termo 

 

Figura 273 – Acessar Reimpressão de Termo de SMS 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de 

reimpressão de termo de 

SMS no sistema IBK, 

seguindo até a opção 

Acesso a Serviços               

>> SMS >>              

Reimprimir Termo, 

conforme Figura 273. 
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13.5. Cartão Magnético 

13.5.1. Solicitar Cartão 

 

Figura 274 – Acessar Solicitação Cartão Magnético 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de 

solicitação de cartão 

magnético no sistema IBK, 

seguindo até a opção 

Acesso a Serviços               

>> Cartão Magnético              

>> Solicitar Cartão, 

conforme Figura 274. 
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Figura 275 – Aceitar Termo de Cartão 

Depois de acessar a 

funcionalidade, o sistema 

apresenta o termo de para 

solicitação do cartão 

magnético, e disponibiliza 

a opção para aceitar o 

termo e a opção 

( ), conforme 

Figura 275. 

 

 

 

Figura 276 – Selecionar Titular 

Logo após, o usuário deve 

selecionar o titular para o 

cartão magnético, e em 

seguida, deve acionar a 

opção ( ), 

conforme Figura 276. 
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Figura 277 – Informar Senha do Cartão 

Depois de selecionar o 

titular, deve ser informada 

a senha do cartão e 

acionar a opção 

( ) para 

confirmar a solicitação             

do cartão magnético, 

conforme Figura 277. 

 

 

13.5.2. Cancelar Cartão 

 

Figura 278 – Acessar Cancelamento de Cartão Magnético 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de 

cancelamento de cartão 

magnético no sistema IBK, 

seguindo até a opção 

Acesso a Serviços               

>> Cartão Magnético              

>> Cancelar Cartão, 

conforme Figura 278. 
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Figura 279 – Selecionar Titular 

Depois de acessar a 

funcionalidade o sistema 

apresenta o campo para o 

usuário selecionar o 

titular, e em seguida, 

acionar a opção 

( ) conforme 

Figura 279. 

 

 

 

Figura 280 – Informar Senha do Cartão 

Depois de selecionar o 

titular, deve ser informada 

a senha do cartão e 

acionar a opção 

( ) para 

confirmar o cancelamento             

do cartão magnético, 

conforme Figura 280. 
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13.5.3. Acompanhar Status da Solicitação de Cartão 

 

Figura 281 – Acessar Cancelamento de Cartão Magnético 

O usuário pode acessar            

a funcionalidade de 

acompanhamento de 

status da solicitação de 

cartão magnético no 

sistema IBK, seguindo até 

a opção Acesso a 

Serviços               >> 

Cartão Magnético              

>> Acompanhar Status 

da Solicitação de Cartão, 

conforme Figura 281. 

 

 

 

Figura 282 – Selecionar Titular 

Depois de acessar a 

funcionalidade o sistema 

apresenta o campo para o 

usuário selecionar o 

titular, e em seguida, 

acionar a opção 

( ) conforme 

Figura 282. Logo após, o 

sistema exibe o status da 

solicitação do cartão do 

titular. 

 


