
Cartão Digital
Saiba como acessar
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Veja como acessar

Acesso por meio
do portal CABESP
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Acesse o portal da CABESP

www.cabesp.com.br e

clique no botão 

 "Beneficiários".

Acesso - Portal 
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Insira o seu usuário e senha e

clique no botão "Entrar".

Caso este seja o seu primeiro

acesso ou você tenha

esquecido a sua senha, volte

para a página de Informativos e

acesse o manual  "Primeiro

acesso / Usuário sem senha".

Acesso - Portal
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Na coluna "Meus dados

Cadastrais" clique no botão  

"Cartão Cabesp Virtual".

Acesso - Portal
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Clique no menu para selecionar o seu nome e/ou o 

 nome dos seus dependentes. 

Acesso - Portal
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Clique em um dos nomes para visualizar o cartão.

Acesso - Portal
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Após clicar no nome será

disponibilizada a visualização do

cartão frente e verso e, logo

abaixo, um botão para download

do arquivo e impressão. 

Acesso - Portal
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Caso queira visualizar o cartão

dos dependentes, basta clicar

no menu e selecionar outro

nome.

Acesso - Portal
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Veja como acessar

Acesso por meio do
aplicativo CABESP
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Caso ainda não possua o aplicativo,

acesse a loja de aplicativos do seu celular

e no campo de busca digite a opão

"CABESP". 

Faça o download do aplicativo para

começar a utilizar.

Acesso - Aplicativo
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Após realizar o download, clique no

ícone do aplicativo para iniciar o uso. 

Acesso - Aplicativo
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Em seguida clique na opção 

 "Carteirinha".

Acesso - Aplicativo
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Faça o login inserindo o seu  

 "Usuário" e "Senha".

Acesso - Aplicativo
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Clique no menu e selecione o nome do

beneficiário (titular  ou dependentes)

para visualizar o cartão.

Acesso - Aplicativo
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A visualização do seu cartão estará

disponível na tela, sendo possível

ampliar a imagem e também realizar o

download no botão abaixo do cartão. 

Acesso - Aplicativo


