Manual para geração de 2ª via de boleto Itaú

Prezado beneficiário, visando melhorar os canais de atendimento da Cedae Saúde,
estamos disponibilizando a 2ª via de boleto no nosso Portal do Beneficiário. Veja os
passos a seguir para geração do boleto:
1) Ao acessar o site da Cedae Saúde, clique em “Portal do Beneficiário”:

2) Em seguida, você será encaminhado para a tela de login do Portal do
Beneficiário:

3) Caso já tenha feito seu cadastro, basta informar o e-mail e a senha para realizar
o login. Se o beneficiário não possuir sua conta no portal, precisará seguir os
passos disponíveis no final deste documento, na seção “Novo Acesso ao Portal do
Beneficiário”.
4) No Portal do Beneficiário, no menu à esquerda, foi incluída uma nova opção – “2ª
Via de Boleto”:

5) Ao clicar nessa opção, será apresentada uma tela com todos os boletos
disponíveis para emissão de 2ª via:

6) Para emitir o boleto, clique em

7) Basta clicar em
pagar.

e uma nova tela será exibida:

para fazer o download do boleto que deseja

Novo Acesso ao Portal do Beneficiário

Se você ainda não fez seu cadastro no Portal do Beneficiário, siga este passo a
passo para realizá-lo e ter acesso:
1) Na tela de login do portal, clique em “Faça seu cadastro”:

2) Em seguida, você será redirecionado para a seguinte tela:

3) Você deverá informar o número da carteira do plano da Cedae Saúde (sem o
dígito verificador), escolher um e-mail pessoal válido e criar uma senha para acesso
ao portal. Após o preenchimento dos campos, clique em “Cadastrar”.

4) Após a confirmação dos dados, você receberá um e-mail de confirmação:

5) Basta clicar no link “Clique aqui” para ativar o acesso ao portal.

Obs.: Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento
pelo telefone (21) 2126-7000.

