
Bem vindo!

Aqui você encontrará todos os recursos para fácil navegação em nosso 
aplicativo.



Home



Login

Para acessar o conteúdo do app, clique no botão de “Login” e insira seus 
dados pessoais, CPF e data de nascimento e clique no botão “entrar”.



Perfil – Cartão Virtual

Para acessar a cartão
virtual/perfil, basta
clicar no botão com
seu nome no canto
superior direito da
tela.



Perfil – Carteirinha

Para acessar a
carteirinha, basta
clicar no botão na
parte inferior da tela.



Perfil – Carteirinha



Notícias - Lista

Clique no botão para
ver todas as notícias
da SOBERJ.



Notícias - Detalhes

Clique em qualquer
notícia para acessar
a matéria completa.



Convênios - Categorias

Clique no botão para
ver todos os convênios
disponíveis.



Convênios – Subcategorias

Clique na categoria
desejada.

Na tela a seguir
será exibida as
subcategorias.



Convênios – Busca

Ao selecionar uma
subcategoria, será exibida
a janela com as localidades
dos convenentes.



Ao selecionar uma
localidade, será exibida a
janela com os convenentes
da região.



Convênios – Detalhes 

Ao selecionar um dos
convenentes, serão
exibidos os detalhes
do mesmo.



Cashback

Cashback é um sistema em que 
o usuário ganhará créditos 
realizando uma compra online 
pelo app da SOBERJ.



Cashback - Detalhes

Após realizar uma compra, uma
porcentagem do valor retorna
para conta do associado em
forma de créditos que serão
exibidos em até 3 dias.

Os créditos estarão disponíveis
para resgate em até 60 dias após
a data da compra e poderão ser
solicitados com limite mínimo de
R$ 50,00. O valor será depositado
em cheque na conta bancária
cadastrada no aplicativo pelo
associado.



Cashback - Minha conta

Para acessar sua conta, volte ao menu 
inicial e clique no botão.



Cashback - Valores disponíveis

Para consultar seu
saldo, basta clicar
no botão “Valor
Disponível”.



Cashback - Extrato

Para consultar seu
extrato, basta clicar
no botão “Extrato
Cashback”.



Cashback - Solicitação Resgate

Para solicitar um
resgate de seus
créditos, basta
clicar em
“Solicitação de
Resgate”.

Na tela seguinte
clique e cadastre
sua conta corrente
para receber seus
créditos.



Após cadastrar sua
conta bancária,
preencha os dados
referentes a solicitação
de resgate e clique no
botão “Enviar”.

Cashback – Cadastro conta corrente



Fim

Nosso tutorial chegou ao fim. Em caso de dúvidas não deixe de nos 
contactar!

Tel.: (21) 2240-1630 / (21) 97218-4958
Email: atendimento@soberj.org.br

www.soberj.org.br
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