
PREMIUM

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.

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

*Bloqueio 
*Desbloqueio 
*Cancelamento 
*Emissão de 2ª via
*Alterar Dados Cadastrais 

CLIQUE AQUI PARA 
SOLICITAR UM NOVO CARTÃO

AQUI VOCÊ TEM AS AÇÕES 
PARA MANUTENÇÃO DOS 

CARTÕES DOS COLABORADORES

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! 

Para solicitação de carga via arquivo siga as orientações abaixo. 

Especificações da Planilha de Carga 

(arquivo .CSV separado por vírgulas)

Selecione a data de interesse para entrada da carga nos cartões
Valor que terá de desconto 
na próxima fatura

Busque o arquivo salvo no computador com o pedido de carga em massa

Modelo do arquivo de carga

Salvar como CSV (separado por vírgulas)

Cabeçalho todo em letra MAIÚSCULA

Os campos da planílha devem conter as seguintes configurações:
Matricula: 10 caracteres - Filial: 3 caracteres - Setor: 10 caracteres alfanumérico - CCusto: 20 caracteres alfanumérico

É necessário abrir um arquivo em Excel com as seguintes colunas:

Preencha a planilha em Excel com os dados dos usuários que poderá ser utilizada nos próximos 
meses, bastando apenas incluir/excluir novos colaboradores ou alterar os valores conforme a 
necessidade.

Para preenchimento do arquivo, informamos que os campos MATRICULA, FILIAL, SETOR E CCUSTO 
devem ser preenchidos com zero (0). Caso estas informações não sejam utilizadas ou não são 
necessárias para empresa, os demais campos devem ser preenchidos com os valores 
correspondentes a cada usuário (NOME, CPF E VALOR).

É importante que a planilha seja confeccionada exatamente no formato adequado, sem qualquer 
tipo de formatação, sem o valor total, caracteres diferentes (como: .,*- ^~´R$) ou alterações na 
ordem das colunas.

Solicitamos a gentileza de sempre salvar a planilha como arquivo CSV (SEPARADO POR VÍRGULA), 
que é a opção do EXCEL aceita pelo sistema (conforme imagem abaixo).
 
Sugerimos também sempre verificar a mensagem de LOG apresentada no final do processamento 
e se for necessário, orientamos que entre em contato conosco no momento da liberação para 
verificar possíveis erros na importação dos dados apresentados pelo sistema.

Caso surjam dúvidas, basta entrar em contato no telefone (48) 3251-0022.
Também estamos à disposição através do e-mail: cargas@personalcard.com.br

Pré-pago

Na carga manual, após a digitação dos dados do colaborador, clicar em INCLUIR, digitar o valor e depois clicar em 
INCLUIR CARTÃO. Somente quando chegar no último colaborador de interesse, clicar em SOLICITAR CARGA, para q
ue seja registrado todo o pedido para todos os CPF’s de interesse.

Buscar pelo CPF, Nome ou nº do cartão para incluir carga.

Clicar em SOLICITAR CARGA somente após incluir todos os cartões de interesse.

A transferência de saldo entre cartões está disponível
para cartões pré-pagos, a transferência pode ser feita
entre cartões de colaboradores distintos. 

Transferência de saldo entre cartões

ATENÇÃO: Para alterar a senha de gestão do sistema.

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).

Ações: para retirar listagem dos pedidos de cargas realizadas
pela empresa (máximo últimos 90 dias).

Ações: para extrato de consumo dos colaboradores
em um período de até 90 dias.

Digitar login e senha sempre 
em letra MAIÚSCULA

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

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

Ações: para emissão de relatórios de consumo dos 
colaboradores por segmento comercial.

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

A Personal Card Agradece!
Mais informações ligue:

48 3251 0022
www.personalcard.com.br

 Portal Online

Código de cliente
ou CNPJ
Nº completo CNPJ

A data pesquisada não deverá ultrapassar 90 dias.

Selecione o valor a ser transferido do 
primeiro para o segundo cartão

Colaborador 1

Colaborador 2

Digite o CPF na caixa para encontrar um determinado cartão ou defina o 
período e clique em pesquisar para ver a lista completa de colaboradores

Boletos e Notas 
Fiscais ficam 
disponíveis no 
site, na tarde do 
dia útil seguinte 
após a realização
das cargas nos 
cartões .Boleto Nota Fiscal

Valor que terá de desconto 
na próxima fatura

3

4

5

2
1

Para download do histórico em planilha do Excel.

NOME CPF VALOR MATRICULA FILIAL SETOR CCUSTO 
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que é a opção do EXCEL aceita pelo sistema (conforme imagem abaixo).
 
Sugerimos também sempre verificar a mensagem de LOG apresentada no final do processamento 
e se for necessário, orientamos que entre em contato conosco no momento da liberação para 
verificar possíveis erros na importação dos dados apresentados pelo sistema.

Caso surjam dúvidas, basta entrar em contato no telefone (48) 3251-0022.
Também estamos à disposição através do e-mail: cargas@personalcard.com.br

Pré-pago

Na carga manual, após a digitação dos dados do colaborador, clicar em INCLUIR, digitar o valor e depois clicar em 
INCLUIR CARTÃO. Somente quando chegar no último colaborador de interesse, clicar em SOLICITAR CARGA, para q
ue seja registrado todo o pedido para todos os CPF’s de interesse.

Buscar pelo CPF, Nome ou nº do cartão para incluir carga.

Clicar em SOLICITAR CARGA somente após incluir todos os cartões de interesse.

A transferência de saldo entre cartões está disponível
para cartões pré-pagos, a transferência pode ser feita
entre cartões de colaboradores distintos. 

Transferência de saldo entre cartões

ATENÇÃO: Para alterar a senha de gestão do sistema.

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).

Ações: para retirar listagem dos pedidos de cargas realizadas
pela empresa (máximo últimos 90 dias).

Ações: para extrato de consumo dos colaboradores
em um período de até 90 dias.

Digitar login e senha sempre 
em letra MAIÚSCULA

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

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

Ações: para emissão de relatórios de consumo dos 
colaboradores por segmento comercial.

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

A Personal Card Agradece!
Mais informações ligue:

48 3251 0022
www.personalcard.com.br

 Portal Online

Código de cliente
ou CNPJ
Nº completo CNPJ

A data pesquisada não deverá ultrapassar 90 dias.

Selecione o valor a ser transferido do 
primeiro para o segundo cartão

Colaborador 1

Colaborador 2

Digite o CPF na caixa para encontrar um determinado cartão ou defina o 
período e clique em pesquisar para ver a lista completa de colaboradores

Boletos e Notas 
Fiscais ficam 
disponíveis no 
site, na tarde do 
dia útil seguinte 
após a realização
das cargas nos 
cartões .Boleto Nota Fiscal

Valor que terá de desconto 
na próxima fatura

3

4

5

2
1

Para download do histórico em planilha do Excel.

NOME CPF VALOR MATRICULA FILIAL SETOR CCUSTO 
       
 

 



PREMIUM

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.

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

*Bloqueio 
*Desbloqueio 
*Cancelamento 
*Emissão de 2ª via
*Alterar Dados Cadastrais 

CLIQUE AQUI PARA 
SOLICITAR UM NOVO CARTÃO

AQUI VOCÊ TEM AS AÇÕES 
PARA MANUTENÇÃO DOS 

CARTÕES DOS COLABORADORES

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! 

Para solicitação de carga via arquivo siga as orientações abaixo. 

Especificações da Planilha de Carga 

(arquivo .CSV separado por vírgulas)

Selecione a data de interesse para entrada da carga nos cartões
Valor que terá de desconto 
na próxima fatura

Busque o arquivo salvo no computador com o pedido de carga em massa

Modelo do arquivo de carga

Salvar como CSV (separado por vírgulas)

Cabeçalho todo em letra MAIÚSCULA

Os campos da planílha devem conter as seguintes configurações:
Matricula: 10 caracteres - Filial: 3 caracteres - Setor: 10 caracteres alfanumérico - CCusto: 20 caracteres alfanumérico

É necessário abrir um arquivo em Excel com as seguintes colunas:

Preencha a planilha em Excel com os dados dos usuários que poderá ser utilizada nos próximos 
meses, bastando apenas incluir/excluir novos colaboradores ou alterar os valores conforme a 
necessidade.

Para preenchimento do arquivo, informamos que os campos MATRICULA, FILIAL, SETOR E CCUSTO 
devem ser preenchidos com zero (0). Caso estas informações não sejam utilizadas ou não são 
necessárias para empresa, os demais campos devem ser preenchidos com os valores 
correspondentes a cada usuário (NOME, CPF E VALOR).

É importante que a planilha seja confeccionada exatamente no formato adequado, sem qualquer 
tipo de formatação, sem o valor total, caracteres diferentes (como: .,*- ^~´R$) ou alterações na 
ordem das colunas.

Solicitamos a gentileza de sempre salvar a planilha como arquivo CSV (SEPARADO POR VÍRGULA), 
que é a opção do EXCEL aceita pelo sistema (conforme imagem abaixo).
 
Sugerimos também sempre verificar a mensagem de LOG apresentada no final do processamento 
e se for necessário, orientamos que entre em contato conosco no momento da liberação para 
verificar possíveis erros na importação dos dados apresentados pelo sistema.

Caso surjam dúvidas, basta entrar em contato no telefone (48) 3251-0022.
Também estamos à disposição através do e-mail: cargas@personalcard.com.br

Pré-pago

Na carga manual, após a digitação dos dados do colaborador, clicar em INCLUIR, digitar o valor e depois clicar em 
INCLUIR CARTÃO. Somente quando chegar no último colaborador de interesse, clicar em SOLICITAR CARGA, para q
ue seja registrado todo o pedido para todos os CPF’s de interesse.

Buscar pelo CPF, Nome ou nº do cartão para incluir carga.

Clicar em SOLICITAR CARGA somente após incluir todos os cartões de interesse.

A transferência de saldo entre cartões está disponível
para cartões pré-pagos, a transferência pode ser feita
entre cartões de colaboradores distintos. 

Transferência de saldo entre cartões

ATENÇÃO: Para alterar a senha de gestão do sistema.

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).

Ações: para retirar listagem dos pedidos de cargas realizadas
pela empresa (máximo últimos 90 dias).

Ações: para extrato de consumo dos colaboradores
em um período de até 90 dias.

Digitar login e senha sempre 
em letra MAIÚSCULA

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

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

Ações: para emissão de relatórios de consumo dos 
colaboradores por segmento comercial.

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

A Personal Card Agradece!
Mais informações ligue:

48 3251 0022
www.personalcard.com.br

 Portal Online

Código de cliente
ou CNPJ
Nº completo CNPJ

A data pesquisada não deverá ultrapassar 90 dias.

Selecione o valor a ser transferido do 
primeiro para o segundo cartão

Colaborador 1

Colaborador 2

Digite o CPF na caixa para encontrar um determinado cartão ou defina o 
período e clique em pesquisar para ver a lista completa de colaboradores

Boletos e Notas 
Fiscais ficam 
disponíveis no 
site, na tarde do 
dia útil seguinte 
após a realização
das cargas nos 
cartões .Boleto Nota Fiscal

Valor que terá de desconto 
na próxima fatura

3

4

5

2
1

Para download do histórico em planilha do Excel.

NOME CPF VALOR MATRICULA FILIAL SETOR CCUSTO 
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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.

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

*Bloqueio 
*Desbloqueio 
*Cancelamento 
*Emissão de 2ª via
*Alterar Dados Cadastrais 

CLIQUE AQUI PARA 
SOLICITAR UM NOVO CARTÃO

AQUI VOCÊ TEM AS AÇÕES 
PARA MANUTENÇÃO DOS 

CARTÕES DOS COLABORADORES

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! 

Para solicitação de carga via arquivo siga as orientações abaixo. 

Especificações da Planilha de Carga 

(arquivo .CSV separado por vírgulas)

Selecione a data de interesse para entrada da carga nos cartões
Valor que terá de desconto 
na próxima fatura

Busque o arquivo salvo no computador com o pedido de carga em massa

Modelo do arquivo de carga

Salvar como CSV (separado por vírgulas)

Cabeçalho todo em letra MAIÚSCULA

Os campos da planílha devem conter as seguintes configurações:
Matricula: 10 caracteres - Filial: 3 caracteres - Setor: 10 caracteres alfanumérico - CCusto: 20 caracteres alfanumérico

É necessário abrir um arquivo em Excel com as seguintes colunas:

Preencha a planilha em Excel com os dados dos usuários que poderá ser utilizada nos próximos 
meses, bastando apenas incluir/excluir novos colaboradores ou alterar os valores conforme a 
necessidade.

Para preenchimento do arquivo, informamos que os campos MATRICULA, FILIAL, SETOR E CCUSTO 
devem ser preenchidos com zero (0). Caso estas informações não sejam utilizadas ou não são 
necessárias para empresa, os demais campos devem ser preenchidos com os valores 
correspondentes a cada usuário (NOME, CPF E VALOR).

É importante que a planilha seja confeccionada exatamente no formato adequado, sem qualquer 
tipo de formatação, sem o valor total, caracteres diferentes (como: .,*- ^~´R$) ou alterações na 
ordem das colunas.

Solicitamos a gentileza de sempre salvar a planilha como arquivo CSV (SEPARADO POR VÍRGULA), 
que é a opção do EXCEL aceita pelo sistema (conforme imagem abaixo).
 
Sugerimos também sempre verificar a mensagem de LOG apresentada no final do processamento 
e se for necessário, orientamos que entre em contato conosco no momento da liberação para 
verificar possíveis erros na importação dos dados apresentados pelo sistema.

Caso surjam dúvidas, basta entrar em contato no telefone (48) 3251-0022.
Também estamos à disposição através do e-mail: cargas@personalcard.com.br

Pré-pago

Na carga manual, após a digitação dos dados do colaborador, clicar em INCLUIR, digitar o valor e depois clicar em 
INCLUIR CARTÃO. Somente quando chegar no último colaborador de interesse, clicar em SOLICITAR CARGA, para q
ue seja registrado todo o pedido para todos os CPF’s de interesse.

Buscar pelo CPF, Nome ou nº do cartão para incluir carga.

Clicar em SOLICITAR CARGA somente após incluir todos os cartões de interesse.

A transferência de saldo entre cartões está disponível
para cartões pré-pagos, a transferência pode ser feita
entre cartões de colaboradores distintos. 

Transferência de saldo entre cartões

ATENÇÃO: Para alterar a senha de gestão do sistema.

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).

Ações: para retirar listagem dos pedidos de cargas realizadas
pela empresa (máximo últimos 90 dias).

Ações: para extrato de consumo dos colaboradores
em um período de até 90 dias.

Digitar login e senha sempre 
em letra MAIÚSCULA

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

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

Ações: para emissão de relatórios de consumo dos 
colaboradores por segmento comercial.

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

A Personal Card Agradece!
Mais informações ligue:

48 3251 0022
www.personalcard.com.br

 Portal Online

Código de cliente
ou CNPJ
Nº completo CNPJ

A data pesquisada não deverá ultrapassar 90 dias.

Selecione o valor a ser transferido do 
primeiro para o segundo cartão

Colaborador 1

Colaborador 2

Digite o CPF na caixa para encontrar um determinado cartão ou defina o 
período e clique em pesquisar para ver a lista completa de colaboradores

Boletos e Notas 
Fiscais ficam 
disponíveis no 
site, na tarde do 
dia útil seguinte 
após a realização
das cargas nos 
cartões .Boleto Nota Fiscal

Valor que terá de desconto 
na próxima fatura

3

4

5

2
1

Para download do histórico em planilha do Excel.

NOME CPF VALOR MATRICULA FILIAL SETOR CCUSTO 
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- 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.

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

*Bloqueio 
*Desbloqueio 
*Cancelamento 
*Emissão de 2ª via
*Alterar Dados Cadastrais 

CLIQUE AQUI PARA 
SOLICITAR UM NOVO CARTÃO

AQUI VOCÊ TEM AS AÇÕES 
PARA MANUTENÇÃO DOS 

CARTÕES DOS COLABORADORES

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! 

Para solicitação de carga via arquivo siga as orientações abaixo. 

Especificações da Planilha de Carga 

(arquivo .CSV separado por vírgulas)

Selecione a data de interesse para entrada da carga nos cartões
Valor que terá de desconto 
na próxima fatura

Busque o arquivo salvo no computador com o pedido de carga em massa

Modelo do arquivo de carga

Salvar como CSV (separado por vírgulas)

Cabeçalho todo em letra MAIÚSCULA

Os campos da planílha devem conter as seguintes configurações:
Matricula: 10 caracteres - Filial: 3 caracteres - Setor: 10 caracteres alfanumérico - CCusto: 20 caracteres alfanumérico

É necessário abrir um arquivo em Excel com as seguintes colunas:

Preencha a planilha em Excel com os dados dos usuários que poderá ser utilizada nos próximos 
meses, bastando apenas incluir/excluir novos colaboradores ou alterar os valores conforme a 
necessidade.

Para preenchimento do arquivo, informamos que os campos MATRICULA, FILIAL, SETOR E CCUSTO 
devem ser preenchidos com zero (0). Caso estas informações não sejam utilizadas ou não são 
necessárias para empresa, os demais campos devem ser preenchidos com os valores 
correspondentes a cada usuário (NOME, CPF E VALOR).

É importante que a planilha seja confeccionada exatamente no formato adequado, sem qualquer 
tipo de formatação, sem o valor total, caracteres diferentes (como: .,*- ^~´R$) ou alterações na 
ordem das colunas.

Solicitamos a gentileza de sempre salvar a planilha como arquivo CSV (SEPARADO POR VÍRGULA), 
que é a opção do EXCEL aceita pelo sistema (conforme imagem abaixo).
 
Sugerimos também sempre verificar a mensagem de LOG apresentada no final do processamento 
e se for necessário, orientamos que entre em contato conosco no momento da liberação para 
verificar possíveis erros na importação dos dados apresentados pelo sistema.

Caso surjam dúvidas, basta entrar em contato no telefone (48) 3251-0022.
Também estamos à disposição através do e-mail: cargas@personalcard.com.br

Pré-pago

Na carga manual, após a digitação dos dados do colaborador, clicar em INCLUIR, digitar o valor e depois clicar em 
INCLUIR CARTÃO. Somente quando chegar no último colaborador de interesse, clicar em SOLICITAR CARGA, para q
ue seja registrado todo o pedido para todos os CPF’s de interesse.

Buscar pelo CPF, Nome ou nº do cartão para incluir carga.

Clicar em SOLICITAR CARGA somente após incluir todos os cartões de interesse.

A transferência de saldo entre cartões está disponível
para cartões pré-pagos, a transferência pode ser feita
entre cartões de colaboradores distintos. 

Transferência de saldo entre cartões

ATENÇÃO: Para alterar a senha de gestão do sistema.

Ações:
para retirar 
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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).

Ações: para retirar listagem dos pedidos de cargas realizadas
pela empresa (máximo últimos 90 dias).

Ações: para extrato de consumo dos colaboradores
em um período de até 90 dias.

Digitar login e senha sempre 
em letra MAIÚSCULA

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

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

Ações: para emissão de relatórios de consumo dos 
colaboradores por segmento comercial.

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

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

*Bloqueio 
*Desbloqueio 
*Cancelamento 
*Emissão de 2ª via
*Alterar Dados Cadastrais 

CLIQUE AQUI PARA 
SOLICITAR UM NOVO CARTÃO

AQUI VOCÊ TEM AS AÇÕES 
PARA MANUTENÇÃO DOS 

CARTÕES DOS COLABORADORES

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! 

Para solicitação de carga via arquivo siga as orientações abaixo. 

Especificações da Planilha de Carga 

(arquivo .CSV separado por vírgulas)

Selecione a data de interesse para entrada da carga nos cartões
Valor que terá de desconto 
na próxima fatura

Busque o arquivo salvo no computador com o pedido de carga em massa

Modelo do arquivo de carga

Salvar como CSV (separado por vírgulas)

Cabeçalho todo em letra MAIÚSCULA

Os campos da planílha devem conter as seguintes configurações:
Matricula: 10 caracteres - Filial: 3 caracteres - Setor: 10 caracteres alfanumérico - CCusto: 20 caracteres alfanumérico

É necessário abrir um arquivo em Excel com as seguintes colunas:

Preencha a planilha em Excel com os dados dos usuários que poderá ser utilizada nos próximos 
meses, bastando apenas incluir/excluir novos colaboradores ou alterar os valores conforme a 
necessidade.

Para preenchimento do arquivo, informamos que os campos MATRICULA, FILIAL, SETOR E CCUSTO 
devem ser preenchidos com zero (0). Caso estas informações não sejam utilizadas ou não são 
necessárias para empresa, os demais campos devem ser preenchidos com os valores 
correspondentes a cada usuário (NOME, CPF E VALOR).

É importante que a planilha seja confeccionada exatamente no formato adequado, sem qualquer 
tipo de formatação, sem o valor total, caracteres diferentes (como: .,*- ^~´R$) ou alterações na 
ordem das colunas.

Solicitamos a gentileza de sempre salvar a planilha como arquivo CSV (SEPARADO POR VÍRGULA), 
que é a opção do EXCEL aceita pelo sistema (conforme imagem abaixo).
 
Sugerimos também sempre verificar a mensagem de LOG apresentada no final do processamento 
e se for necessário, orientamos que entre em contato conosco no momento da liberação para 
verificar possíveis erros na importação dos dados apresentados pelo sistema.

Caso surjam dúvidas, basta entrar em contato no telefone (48) 3251-0022.
Também estamos à disposição através do e-mail: cargas@personalcard.com.br

Pré-pago

Na carga manual, após a digitação dos dados do colaborador, clicar em INCLUIR, digitar o valor e depois clicar em 
INCLUIR CARTÃO. Somente quando chegar no último colaborador de interesse, clicar em SOLICITAR CARGA, para q
ue seja registrado todo o pedido para todos os CPF’s de interesse.

Buscar pelo CPF, Nome ou nº do cartão para incluir carga.

Clicar em SOLICITAR CARGA somente após incluir todos os cartões de interesse.

A transferência de saldo entre cartões está disponível
para cartões pré-pagos, a transferência pode ser feita
entre cartões de colaboradores distintos. 

Transferência de saldo entre cartões

ATENÇÃO: Para alterar a senha de gestão do sistema.

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).

Ações: para retirar listagem dos pedidos de cargas realizadas
pela empresa (máximo últimos 90 dias).

Ações: para extrato de consumo dos colaboradores
em um período de até 90 dias.

Digitar login e senha sempre 
em letra MAIÚSCULA

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

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

Ações: para emissão de relatórios de consumo dos 
colaboradores por segmento comercial.

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

A Personal Card Agradece!
Mais informações ligue:

48 3251 0022
www.personalcard.com.br

 Portal Online

Código de cliente
ou CNPJ
Nº completo CNPJ

A data pesquisada não deverá ultrapassar 90 dias.

Selecione o valor a ser transferido do 
primeiro para o segundo cartão

Colaborador 1

Colaborador 2

Digite o CPF na caixa para encontrar um determinado cartão ou defina o 
período e clique em pesquisar para ver a lista completa de colaboradores

Boletos e Notas 
Fiscais ficam 
disponíveis no 
site, na tarde do 
dia útil seguinte 
após a realização
das cargas nos 
cartões .Boleto Nota Fiscal

Valor que terá de desconto 
na próxima fatura

3

4

5

2
1

Para download do histórico em planilha do Excel.

NOME CPF VALOR MATRICULA FILIAL SETOR CCUSTO 
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verificar possíveis erros na importação dos dados apresentados pelo sistema.

Caso surjam dúvidas, basta entrar em contato no telefone (48) 3251-0022.
Também estamos à disposição através do e-mail: cargas@personalcard.com.br

Pré-pago

Na carga manual, após a digitação dos dados do colaborador, clicar em INCLUIR, digitar o valor e depois clicar em 
INCLUIR CARTÃO. Somente quando chegar no último colaborador de interesse, clicar em SOLICITAR CARGA, para q
ue seja registrado todo o pedido para todos os CPF’s de interesse.

Buscar pelo CPF, Nome ou nº do cartão para incluir carga.

Clicar em SOLICITAR CARGA somente após incluir todos os cartões de interesse.

A transferência de saldo entre cartões está disponível
para cartões pré-pagos, a transferência pode ser feita
entre cartões de colaboradores distintos. 

Transferência de saldo entre cartões

ATENÇÃO: Para alterar a senha de gestão do sistema.

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).

Ações: para retirar listagem dos pedidos de cargas realizadas
pela empresa (máximo últimos 90 dias).

Ações: para extrato de consumo dos colaboradores
em um período de até 90 dias.

Digitar login e senha sempre 
em letra MAIÚSCULA

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

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

Ações: para emissão de relatórios de consumo dos 
colaboradores por segmento comercial.

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

A Personal Card Agradece!
Mais informações ligue:

48 3251 0022
www.personalcard.com.br

 Portal Online

Código de cliente
ou CNPJ
Nº completo CNPJ

A data pesquisada não deverá ultrapassar 90 dias.

Selecione o valor a ser transferido do 
primeiro para o segundo cartão

Colaborador 1

Colaborador 2

Digite o CPF na caixa para encontrar um determinado cartão ou defina o 
período e clique em pesquisar para ver a lista completa de colaboradores

Boletos e Notas 
Fiscais ficam 
disponíveis no 
site, na tarde do 
dia útil seguinte 
após a realização
das cargas nos 
cartões .Boleto Nota Fiscal

Valor que terá de desconto 
na próxima fatura

3

4

5

2
1

Para download do histórico em planilha do Excel.

NOME CPF VALOR MATRICULA FILIAL SETOR CCUSTO 
       
 

 



PREMIUM

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.

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

*Bloqueio 
*Desbloqueio 
*Cancelamento 
*Emissão de 2ª via
*Alterar Dados Cadastrais 

CLIQUE AQUI PARA 
SOLICITAR UM NOVO CARTÃO

AQUI VOCÊ TEM AS AÇÕES 
PARA MANUTENÇÃO DOS 

CARTÕES DOS COLABORADORES

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! 

Para solicitação de carga via arquivo siga as orientações abaixo. 

Especificações da Planilha de Carga 

(arquivo .CSV separado por vírgulas)

Selecione a data de interesse para entrada da carga nos cartões
Valor que terá de desconto 
na próxima fatura

Busque o arquivo salvo no computador com o pedido de carga em massa

Modelo do arquivo de carga

Salvar como CSV (separado por vírgulas)

Cabeçalho todo em letra MAIÚSCULA

Os campos da planílha devem conter as seguintes configurações:
Matricula: 10 caracteres - Filial: 3 caracteres - Setor: 10 caracteres alfanumérico - CCusto: 20 caracteres alfanumérico

É necessário abrir um arquivo em Excel com as seguintes colunas:

Preencha a planilha em Excel com os dados dos usuários que poderá ser utilizada nos próximos 
meses, bastando apenas incluir/excluir novos colaboradores ou alterar os valores conforme a 
necessidade.

Para preenchimento do arquivo, informamos que os campos MATRICULA, FILIAL, SETOR E CCUSTO 
devem ser preenchidos com zero (0). Caso estas informações não sejam utilizadas ou não são 
necessárias para empresa, os demais campos devem ser preenchidos com os valores 
correspondentes a cada usuário (NOME, CPF E VALOR).

É importante que a planilha seja confeccionada exatamente no formato adequado, sem qualquer 
tipo de formatação, sem o valor total, caracteres diferentes (como: .,*- ^~´R$) ou alterações na 
ordem das colunas.

Solicitamos a gentileza de sempre salvar a planilha como arquivo CSV (SEPARADO POR VÍRGULA), 
que é a opção do EXCEL aceita pelo sistema (conforme imagem abaixo).
 
Sugerimos também sempre verificar a mensagem de LOG apresentada no final do processamento 
e se for necessário, orientamos que entre em contato conosco no momento da liberação para 
verificar possíveis erros na importação dos dados apresentados pelo sistema.

Caso surjam dúvidas, basta entrar em contato no telefone (48) 3251-0022.
Também estamos à disposição através do e-mail: cargas@personalcard.com.br

Pré-pago

Na carga manual, após a digitação dos dados do colaborador, clicar em INCLUIR, digitar o valor e depois clicar em 
INCLUIR CARTÃO. Somente quando chegar no último colaborador de interesse, clicar em SOLICITAR CARGA, para q
ue seja registrado todo o pedido para todos os CPF’s de interesse.

Buscar pelo CPF, Nome ou nº do cartão para incluir carga.

Clicar em SOLICITAR CARGA somente após incluir todos os cartões de interesse.

A transferência de saldo entre cartões está disponível
para cartões pré-pagos, a transferência pode ser feita
entre cartões de colaboradores distintos. 

Transferência de saldo entre cartões

ATENÇÃO: Para alterar a senha de gestão do sistema.

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).

Ações: para retirar listagem dos pedidos de cargas realizadas
pela empresa (máximo últimos 90 dias).

Ações: para extrato de consumo dos colaboradores
em um período de até 90 dias.

Digitar login e senha sempre 
em letra MAIÚSCULA

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

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

Ações: para emissão de relatórios de consumo dos 
colaboradores por segmento comercial.

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

A Personal Card Agradece!
Mais informações ligue:

48 3251 0022
www.personalcard.com.br

 Portal Online

Código de cliente
ou CNPJ
Nº completo CNPJ

A data pesquisada não deverá ultrapassar 90 dias.

Selecione o valor a ser transferido do 
primeiro para o segundo cartão

Colaborador 1

Colaborador 2

Digite o CPF na caixa para encontrar um determinado cartão ou defina o 
período e clique em pesquisar para ver a lista completa de colaboradores

Boletos e Notas 
Fiscais ficam 
disponíveis no 
site, na tarde do 
dia útil seguinte 
após a realização
das cargas nos 
cartões .Boleto Nota Fiscal

Valor que terá de desconto 
na próxima fatura

3

4

5

2
1

Para download do histórico em planilha do Excel.

NOME CPF VALOR MATRICULA FILIAL SETOR CCUSTO 
       
 

 


