Saiba como fazer a emissão de segunda via do Boleto Bancário
___
1.

Acesse o Portal AMS no endereço https://ams.petrobras.com.br;

2.

Faça o login para a Área Restrita;

3.

Na Área Restrita, clique em “Emissão de segunda via de boletos” no menu superior;

Observação: Caso esteja acessando pelo celular, após a realização do login clique
na saudação com seu nome e em seguida no menu “Emissão de Segunda via de
boletos”.
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4.

Após a etapa anterior, a imagem abaixo aparecerá na sua tela. Clique na opção
“Boletos”;

5.

Aparecerão os dados abaixo preenchidos;

Boletos a vencer

Clique no ícone “Visualizar Boleto”

e realize o download para impressão.

Irá aparecer uma caixa de download para definir onde salvar o arquivo. Como mostra
a imagem abaixo:
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Ao abrir o arquivo do boleto, você deverá encontrar as informações no seguinte
formato:

Boletos vencidos
Clique no ícone “ponto de exclamação”

.

Aparecerá uma mensagem com as informações para liquidação a depender do
prazo do vencimento.
a) Boletos com até 90º dias da data do vencimento: você poderá realizar o
pagamento em toda rede bancária, bastando realizar o download do boleto
na data em que for realizar o pagamento. Conforme imagem abaixo:
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b) Boletos após 91º dia da data de vencimento: você deverá realizar o
pagamento através de depósito identificado (TED ou DOC). Conforme
imagem abaixo:

Atenção:
O valor reajustado disponível no Portal é calculado diariamente. A informação
com o valor de pagamento é válida somente para o dia em que foi realizada a
consulta.
A nova funcionalidade do Portal AMS está disponível apenas para boletos
gerados a partir de setembro. Para boletos com vencimento anterior, você
somente poderá realizar o pagamento através de depósito identificado (TED ou
DOC).
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Saiba como consultar o detalhamento do Boleto Bancário
___
1.

Acesse o Portal AMS no endereço https://ams.petrobras.com.br;

2.

Faça o login para a Área Restrita;

3.

Na Área Restrita, clique em “Emissão de segunda via de boletos” no menu superior;

Observação: Caso esteja acessando pelo celular, após a realização do login clique
na saudação com seu nome e em seguida no menu “Emissão de Segunda via de
boletos”.
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4.

Após a etapa anterior, a imagem abaixo aparecerá na sua tela. Clique na opção
“Boletos”;

5.

Clique no ícone
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para visualizar o detalhamento da sua cobrança.

