
Manual do Cliente
Gestão de Benefícios Personal Card

1. Acesse www.personalcard.com.br.

2. No menu “Consultar seu Personal Card” você encontra as 
seguintes opções:

- Usuário ( consultas de saldo, extrato e rede credenciada).
- Empresa ( acesso consolidado de todos os contratos de cartões 
Convênio/Alimentação/Refeição/Premium/Combustível).
- Credenciado ( consulta de lotes).
- PlusFrota ( sistema de controle do benefícios Gestão de Frota).
- Portal Online ( Impressão de boletos e notas fiscais).

Menu Empresa
Por questões de segurança no momento do primeiro acesso ao sistema será 
solicitado a alteração da senha, que deverá conter entre 6 a 8 caracteres 
(digitar o login e senha sempre em letras maiúsculas).

No menu empresa, você tem acesso a gestão de todos os benefícios (cartões) vinculados ao mesmo 
CNPJ. Cada aba selecionada, refere-se ao benefício em questão. Preste atenção quando for mudar de 
aba e observe sempre se você está no local certo para fazer as operações.

Para gestão dos benefícios temos as seguintes opções:

No menu Tarefas você 
encontra opções para 
gestão dos benefícios 
dos cartões dos 
colaboradores.

No menu Consultas você 
encontra opções para 
consultar as situações 
de todos os cartões dos 
colaboradores. 

No menu Relatórios você 
encontra dados 
atualizados do uso dos 
cartões pelos 
colaboradores. 

Campo de busca do usuário

Ao incluir um novo cartão, serão solicitados alguns dados do colaborador para produção do cartão.
O límite do cartão deve ser definido no momento da inclusão.

No menu “Tarefas” você encontra a opção “Inclusão” para incluir cartões!

*Bloqueio 
*Cancelar 
*Segunda via 
*Compras em Aberto
*Alterar Dados Cadastrais 

CLIQUE AQUI PARA 
SOLICITAR UM NOVO CARTÃO

DADOS 
OBRIGATÓRIOS

DADOS 
OPCIONAIS

Clique aqui para ter acesso as opções 
de manutenção do usuário em questão

O cadastro de usuário é uma exigência do Banco Central e esses dados podem ser úteis para trazer maior satisfação e qualidade de vida para 
seus colaboradores , obrigado!  

ATENÇÃO: Para alterar a senha de gestão do sistema.

Digitar login e senha sempre 
em letra MAIÚSCULA

Alterar a senha inicial por uma
nova que tenha de 6 a 8 dígitos

Ações: para consultar todos os estabelecimentos credenciados. 
Busca por seleção de segmento/estado/cidade.

Ações: para relatório detalhado de transações 
por colaborador em um determinado lote.

A Personal Card Agradece!
Mais informações ligue:

48 3251 0022
www.personalcard.com.br

 Portal Online

Código de cliente
ou CNPJ
Nº completo CNPJ

Ações:
para retirar 
listagem de cartões 
por status (Todos/
Ativo/Bloqueado/
Cancelado/Suspenso).

Ações:
para retirar 
listagem de cartões 
solicitados, por período (até 90 dias).

Ações: para retirar listagem de 2ª vias solicitadas, 
por período (até 90 dias).

A data pesquisada não deverá ultrapassar 90 dias.

Boletos e Notas 
Fiscais ficam 
disponíveis no 
site, na tarde do 
dia útil seguinte 
ao fechamento
da empresa.

Boleto Nota Fiscal

3

4

5

2
1

Pós-pago

ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO COMBUSTÍVEL PREMIUM

AQUI VOCÊ TEM AS AÇÕES 
PARA MANUTENÇÃO DOS 

CARTÕES DO COLABORADOR

Ações: para consulta de lotes em um 
período de até 90 dias.

Ações: para consulta de transações do colaborador 
em um determinado período de até 90 dias.

Ações: para consulta de transações em aberto, que virão 
para as próximas faturas em um período de até 90 dias.

Ações: para consulta do saldo disponível, limite 
e data de renovação do limite do colaborador.

Planilha do Excel

Informações detalhadas por colaborador
e o que foi consumido em cada lote

Arquivo para desconto em folha

Para impressão em PDF.

Ações: para relatório de transações por 
segmento em um determinado período.

Ações: para relatório de todas as transções por CPF 
em um determinado período.

Para download do histórico em planilha do Excel.
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Nº completo CNPJ
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listagem de cartões 
por status (Todos/
Ativo/Bloqueado/
Cancelado/Suspenso).

Ações:
para retirar 
listagem de cartões 
solicitados, por período (até 90 dias).

Ações: para retirar listagem de 2ª vias solicitadas, 
por período (até 90 dias).

A data pesquisada não deverá ultrapassar 90 dias.
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e data de renovação do limite do colaborador.
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Para impressão em PDF.
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Gestão de Benefícios Personal Card
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Convênio/Alimentação/Refeição/Premium/Combustível).
- Credenciado ( consulta de lotes).
- PlusFrota ( sistema de controle do benefícios Gestão de Frota).
- Portal Online ( Impressão de boletos e notas fiscais).

Menu Empresa
Por questões de segurança no momento do primeiro acesso ao sistema será 
solicitado a alteração da senha, que deverá conter entre 6 a 8 caracteres 
(digitar o login e senha sempre em letras maiúsculas).

No menu empresa, você tem acesso a gestão de todos os benefícios (cartões) vinculados ao mesmo 
CNPJ. Cada aba selecionada, refere-se ao benefício em questão. Preste atenção quando for mudar de 
aba e observe sempre se você está no local certo para fazer as operações.

Para gestão dos benefícios temos as seguintes opções:
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colaboradores. 
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encontra dados 
atualizados do uso dos 
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colaboradores. 

Campo de busca do usuário

Ao incluir um novo cartão, serão solicitados alguns dados do colaborador para produção do cartão.
O límite do cartão deve ser definido no momento da inclusão.

No menu “Tarefas” você encontra a opção “Inclusão” para incluir cartões!

*Bloqueio 
*Cancelar 
*Segunda via 
*Compras em Aberto
*Alterar Dados Cadastrais 

CLIQUE AQUI PARA 
SOLICITAR UM NOVO CARTÃO

DADOS 
OBRIGATÓRIOS

DADOS 
OPCIONAIS

Clique aqui para ter acesso as opções 
de manutenção do usuário em questão

O cadastro de usuário é uma exigência do Banco Central e esses dados podem ser úteis para trazer maior satisfação e qualidade de vida para 
seus colaboradores , obrigado!  

ATENÇÃO: Para alterar a senha de gestão do sistema.

Digitar login e senha sempre 
em letra MAIÚSCULA

Alterar a senha inicial por uma
nova que tenha de 6 a 8 dígitos

Ações: para consultar todos os estabelecimentos credenciados. 
Busca por seleção de segmento/estado/cidade.

Ações: para relatório detalhado de transações 
por colaborador em um determinado lote.
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