MANUAL SITE PORTADOR
área do cliente

calcard.com.br
Ao acessar o site calcard.com.br,
você encontra no canto superior
direito a seção Área do Cliente
(site portador).

Na área do cliente, ou site portador, o cliente tem acesso a impressão da fatura, a consultas de extrato,
resumo de fatura e fatura detalhada, limite disponível para compras no cartão Calcard e a
opção de adesão a Produtos e Serviços.

1° Acesso - Cadastro
Para o primeiro acesso será necessário preencher o cadastro. O cliente deverá informar o número do cartão,
SERVIÇOS
data de nascimento, CPF, E-mail (o e-mail deve ser cadastrado com letras minúsculas), CEP residencial,
data de vencimento da fatura e telefone.
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1° Acesso - Tela Inicial
Após efetuar o cadastro, basta digitar o e-mail e a senha cadastrada para ter acesso ao menu de opções da
Área do Cliente.

Nessa tela o cliente tem a opção
de imprimir o boleto sem o
detalhamento da fatura. Basta
informar o número do cartão.

Limites
Na opção Limites, o cliente pode verificar as informações sobre limite de compra, limite total do seu cartão
Calcard, melhor dia para compra, data de vencimento da fatura.
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2° Via Fatura
Na opção 2° Via Fatura, o cliente pode visualizar e imprimir uma segunda via da fatura, caso ele não tenha
recebido a fatura física em casa.

Fatura
Ao acessar a opção Fatura, o cliente pode verificar o extrato de compra e os respectivos lançamentos que
compõem a sua fatura atual e histórico de faturas passadas.
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Serviços
Ao acessar a opção Serviços, o cliente pode optar por receber a fatura mensal por e-mail.

Importante: Ao optar pela fatura
por e-mail, o cliente deve informar
o e-mail com letras minúnsculas.

Senha do Site
Ao acessar a opção Senha do Site, o cliente pode alterar a sua senha de acesso a área do cliente no site da
Calcard.

Regras para criação da nova senha:
I. Possuir tamanho mínimo de 6 caracteres;
II. Possuir letra minúscula;
III. Possuir letra maiúscula;
IV. Possuir caracter especial;
V. Possuir números
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