
SIPAP – SISTEMA DE PAGAMENTOS DO PARAGUAI

O SIPAP é um sistema eletrônico de pagamentos local administrado pelo Banco Central do Paraguai
– BCP.

O SIPAP inclui os siguientes produtos:

a) LBTR (Liquidação Bruta em Tempo Real / Real-Time Gross Settlement);
É um sistema de liquidação bruta de pagamentos de alto valor ou pagos urgentes, processados em
tempo  real,  que  permite  as  transferências  eletrônicas  de  fundos  própios  dos  Participantes
(instituições financeiras locais, Ministério da Fazenda e outras instituições) ou de seus clientes.

Utilize este serviço se deseja que seu pagamento seja creditado ao destinatário em tempo real.
Prazo máximo de 30 minutos para o crédito. 

b) ACH (Câmara de compensação automatizada / Automated Clearing House);
Sistema  que  compensa  pagamentos  eletrônicos  interbancários  de  baixo  valor  em  lotes  e  em
horários fixos estabelecidos pelo BCP, um pela manhã e outro à tarde. 

Utilize este serviço se deseja que seu pagamento seja creditado ao beneficiário no dia nos horários
estabelecidos para a Compensação e Liquidação (11:45 e 16:00). 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ADERIDAS
As transferências podem ser feitas para todos os Bancos e Financeiras do mercado. 

HORÁRIOS SIPAP
O SIPAP está aberto para receber/processar transações de clientes desde as 08:30 até as 15:50
horas nos días úteis.

HORÁRIOS BANCO DO BRASIL
Através do Internet Banking do Banco do Brasil você poderá registrar seus pedidos de transferência
24 horas por dia, incluindo feriados. Sua transação será liquidada conforme com o horário do SIPAP.

Através das Agências do Banco você pode solicitar transferências via SiPAP nos días úteis dentro
do horário de atendimento. 

CUSTOS
As transferências poderão estar sujeitas a custos de envio de acordo com as taxas atuais. Consulte
o seu gerente de contas. 

AVISO LEGAL
O Banco do Brasil  está sujeito às regulamentações do Banco Central do Paraguai aplicáveis ao
SIPAP. 

A este respeito, o Banco Central do Paraguai reserva-se o direito de alterar o horário de início e fim
de  cada  período  comercial,  em  caso  de  extrema  necessidade,  dependendo  do  ambiente
operacional. 

O  Banco  Central  do  Paraguai  irá  comunicar  sempre  que  houver  uma  alteração  nos  horários
comerciais  para  uma  data  específica.  Se  necessário,  o  Banco  Central  do  Paraguai  poderá
suspender um período de um dia de trabalho ou em casos extremos, um dia útil e reassumi-lo. Uma
mensagem é transmitida a todos os Bancos e Financeiras participantes do SIPAP para informá-los
sobre esses eventos. Todos os pagamentos aceitos durante a suspensão são rejeitados. 


