NOVA PLATAFORMA DE BOLETOS
DE PAGAMENTO - COBRANÇA REGISTRADA
A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), em conjunto com a rede
bancária, está desenvolvendo uma nova plataforma da cobrança para
modernizar o sistema de pagamentos por boletos, tornando as
transações mais seguras e ágeis.
O principal benefício da nova plataforma é o ﬁm da obrigatoriedade de um
boleto vencido ser pago no banco emissor. Dessa forma, será possível
pagar o boleto fora do prazo em qualquer instituição bancária.
A partir de 24 de março de 2018, os boletos de cobrança de valores igual
ou acima de R$ 800,00 passarão a trafegar pela Nova Plataforma da
Cobrança para processamento das informações de pagamento,
possibilitando aos consumidores maior conveniência e segurança na
operação.
CRONOGRAMA
A partir de 24 de março/2018 – R$ 800,00 ou mais
A partir de 26 de maio/2018 – R$ 400,00 ou mais
A partir de 21 de julho/2018 – R$ 0,01 ou mais
Em 22 de setembro/2018 - processo concluído, com a inclusão dos
boletos de cartão de crédito e de doações, entre outros.
Por enquanto, os clientes que tentarem efetuar pagamento de boleto
vencido em qualquer instituição que não seja o banco Bradesco
precisarão mudar a data de vencimento para o dia em que o pagamento
será feito.
Por exemplo: se você pretende pagar o boleto no dia 10 de Janeiro, deverá
fazer a alteração no respectivo dia.
Para esta alteração basta acessar o site do Bradesco ou clicar aqui.
https://www.ib2.bradesco.com.br/ibpfsegundaviaboleto/segundaViaBol
etoPesquisarLinhaDigitavel.do
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Orientações Importantes
É necessário ter em mãos o código de barras do boleto vencido.
No link informado você encontrará a tela abaixo. Nela, basta preencher o
campo “Número de Identiﬁcação” com o código de barras e fazer a
alteração da data de vencimento.
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