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Conhecendo o Portal
Bem–Vindo ao Portal de Renegociação Online! Aqui, você tem acesso as suas
operações que se encontram vencidas há mais de 180 dias (6 meses) e poderá
renegociá-las da maneira que melhor se adequar as suas condições.

Primeiro Acesso
Para acessar o Portal Renegociação Online pela primeira vez é necessário seguir os
seguintes passos:
1) Informar o CPF ou CNPJ no campo sinalizado
abaixo:

2) Você será direcionado para a seguinte tela:

Onde poderá optar por até 3 formas de acesso:
1) E-mail: somente aparecerá se possuir e-mail cadastrado e poderá ser
utilizado caso ainda tenha acesso ao mesmo. Confirme o e-mail e será
encaminhada uma senha para acesso;
2) SMS: Você deve confirmar o número que aparece, caso ainda seja seu
número para contato, feito isto, será encaminhado por SMS uma senha de
acesso. O número que consta na tela é o mesmo que está cadastrado em
nosso sistema.
3) Login por Identificação: Esta identificação é realizada através da
conferencia de alguns dados cadastrais. Você deve responder os
questionamentos de conferencia de dados conforme sua última atualização
junto ao banco Banrisul.

Segue tela do portal, contendo exemplos de perguntas que podem ser
solicitadas:

• Importante: Ao realizar o Login por Identificação Positiva, você deverá
atualizar seus dados de contato no menu “Atualização de Contatos” para
poder realizar o próximo acesso por e-mail ou SMS e assim receber sua
senha, caso contrário, deverá sempre responder as perguntas para ter
acesso ao portal.

3) Ao acessar pela opção de SMS ou E-mail utilizando a senha encaminhada, o
sistema automaticamente o redirecionará para uma página onde deverá criar
uma nova senha de acordo com as exigências abaixo:




Deve ter de 7 a 15 caracteres.
Deve conter ao menos 1 número, 1 letra (maiúscula ou minúscula) e
1 caractere especial (Ex.: *, $, @, #, ., -, !, ?, entre outros).
Não deve conter sequências (Ex.: abc, 123)

Após criar uma senha de acesso, de acordo com o exigido, o cliente terá acesso
completo ao portal.

Simulando uma Renegociação
No menu “Simulação e Contratação” você tem acesso a todas as suas operações,
conforme telas abaixo:

É possível selecionar todas as operações ou apenas uma, duas, etc, conforme sua
necessidade. Portanto, para continuar o processo de negociação, é preciso que você
selecione as operações desejadas, selecione uma das opções disponíveis de
negociação (À vista ou Parcelar) e clique em “Simular e Contratar”, conforme imagem
abaixo.

LIQUIDAÇÃO (pagamento à vista, com desconto)
Após selecionar as operações que serão liquidadas, você deverá selecionar a opção
“À vista” e após clicar em “Simular e Contratar”, conforme tela abaixo:

É possível alterar a data de vencimento do boleto (clique no calendário e verá as
opções disponíveis), caso seja necessário. Após clique em “confirmar”.

Confirme os dados e se estiver tudo correto, clique em “Sim”.
Logo após a confirmação será impressa a Carta Aceite e o Boleto para pagamento.

A Carta Aceite estará disponível para consulta sempre que precisar, na aba “Consulta
Negociações”, basta clicar em “Reimpressão de Carta Aceite”.

PARCELAMENTO (pagamento através de uma entrada mais parcelas)
Após selecionar as operações que serão negociadas através de parcelamento e clicar
em “Simular e Contratar”, a tela abaixo irá aparecer:

Para parcelamento é necessário marcar a opção “Parcelar”, selecionar a forma de
pagamento das parcelas e o número das parcelas.
A forma de pagamento das parcelas são as seguintes e você pode optar por uma
delas:







Boleto para endereço cliente: modelo tradicional, enviado ao endereço
cadastrados nas preferências do cliente;
Boleto disponível na internet: emitido diretamente no site do Banrisul, na
opção de Emissão de 2ª via de Título;
Débito em conta: o valor da parcela será descontado automaticamente na
conta selecionada pelo cliente;
Carnê para endereço cliente: serão enviados aos clientes lotes (carnês)
contendo parcelas a serem pagas (de 6 em 6) ao endereço cadastrados nas
preferências;
Carnê disponível na internet: emitido diretamente no site do Banrisul, estarão
disponíveis todos os boletos das parcelas dos clientes

É possível alterar a data de vencimento do boleto de entrada e data da 1ª parcela. O
cliente poderá alterar o valor da entrada, desde que para um valor maior do que o
mínimo que já aparece no início da simulação.
Clique em “Simular” e a tela abaixo deve aparecer:

Ao confirmar os dados, você poderá imprimir a Carta Aceite e logo após o boleto da
entrada.
A Carta Aceite estará disponível para consulta sempre que precisar, na aba “Consulta
Negociações”, basta clicar em “Reimpressão de Carta Aceite”.

No menu “Simulação e Contratação”, além de simular e contratar uma proposta de
negociação, você pode verificar o endereço cadastrado junto ao banco, clicando em
“Dados do Cliente”, conforme tela abaixo:

Recomendamos que, se o endereço estiver desatualizado, você vá a uma agencia do
Banrisul com seu comprovante de residência e atualize seu cadastro. Caso não seja
possível ir até a agência, atentamos você não irá receber os boletos em casa e deverá
consulta-los através do portal ou do site do Banrisul (pág 11).

CANCELAMENTO de uma proposta
Caso seja necessário cancelar uma proposta, você deverá entrar no menu “Consulta
Renegociações”, selecionar a proposta que deseja cancelar e clicar em “Cancelar”
como mostra a imagem abaixo:

Confirme o cancelamento e a tela abaixo irá aparecer confirmando que sua proposta
foi cancelada.

Emissão de Boletos (boleto e carnê disponível na internet /
emissão de 2ª via de títulos)
Você poderá emitir seus boletos mensais e 2ª via dos títulos, sempre que precisar
diretamente pelo Portal. Seus boletos estarão disponíveis na aba “Emissão de
Segunda Via de Títulos”. Se o boleto já tiver vencido, será atualizado para a data
vigente.
Abaixo, segue processo para emissão dos boletos:
De acordo com a tela abaixo, você deverá selecionar seu CPF e clicar em “Consultar”.

Na aba “Resultado” irá aparecer todos os boletos relacionados as suas renegociações
e você poderá selecionar a parcela que deseja pagar com o vencimento para o dia
atual ou para a data de vencimento já estabelecida de acordo com a proposta
contratada.

Após selecionar a melhor opção para você, o boleto será gerado e então você poderá
imprimi-lo.

Atualização de Contato
No menu “Atualização de Contato” é possível alterar dados como: e-mail, e-mail
comercial, telefone residencial, telefone celular e telefone para recados.
Após realizar as alterações, clicar em “Atualizar/Confirmar Contatos” e os dados serão
atualizados.

Alterar Senha de Acesso
Só é permitida troca de senha quando login for realizado com a senha enviada por email ou SMS.
Caso você faça login respondendo às perguntas referentes ao seu cadastro, sempre
terá de utilizar essa opção até o momento que atualizar seus dados e efetuar login
novamente através SMS (telefone celular atualizado) ou e-mail.
A senha pode ser alterada no menu “Alterar Senha de Acesso” e deve respeitar os
seguintes parâmetros:




Deve ter de 7 a 15 caracteres.
Deve conter ao menos 1 número, 1 letra (maiúscula ou minúscula) e 1
caractere especial (Ex.: *, $, @, #, ., -, !, ?, entre outros).
Não deve conter sequências (Ex.: abc, 123)

No campo “Senha atual” deverá usar a senha encaminhada por sms ou e-mail.
No campo “Nova senha” deverá preencher com a senha de sua escolha, desde que
respeite os parâmetros citados acima.
No campo “Confirme nova senha” deverá repetir a senha escolhida.
Para finalizar o processo, clicar em “Alterar senha”.

Esqueci Minha Senha
Caso você tenha esquecido sua senha, você deverá seguir os seguintes passos para
recuperá-la.
1) Entrar no Portal de Renegociações;
2) Inserir seu CPF no campo indicado abaixo;
3) Clicar em “Esqueci a senha”;

4) Após clicar em “Esqueci a senha”, a tela abaixo irá aparecer;

5) Você deverá selecionar a melhor opção (SMS ou e-mail) para receber a senha
temporária;
6) Após receber a senha temporária, você deve ir novamente no portal, utilizando
essa senha para o acesso;
7) Você será direcionado diretamente para a aba “Alterar Senha Temporária”,
conforme tela abaixo, onde poderá alterar sua senha de acordo com os
parâmetros abaixo:
•

Deve ter de 7 a 15 caracteres.

•

Deve conter ao menos 1 número, 1 letra (maiúscula ou minúscula) e 1
caractere especial (Ex.: *, $, @, #, ., -, !, ?, entre outros).

•

Não deve conter sequências (Ex.: abc, 123)

