
Eba, seu Caju chegou!
E com ele um mundo de oportunidades para você utilizar 
seu presente como e onde desejar. Agora vamos te ajudar 
com o primeiro cadastro no nosso app.

1 Acesse o seu e-mail de boas vindas da 
Caju e verifique o seu código de acesso

2 Baixe o app da Caju na APP Store 
ou Google play

3 Acesse o APP da Caju e clique no 
botão de primeiro acesso

a Clicar em começar

b Digitar o CPF e o código de acesso

c Complete e/ou valide seus dados pessoais

d Valide suas informações de contato

e Clique em Concluir

f Verifique o código de acesso enviado por SMS

g Digite o código no APP da Caju

h Defina sua senha de acesso ao APP da Caju

i Aceite os termos e condições de uso

4 Fique atento ao seu e-mail e telefone 
para próximos passos de cadastro

Pode ser necessário verificarmos sua identidade. Neste 
caso, acesse o APP, clique em continuar, tire uma foto sua 
em um fundo claro e uniforme e logo em seguida tire 
uma foto de seu documento.

5 Com seu cadastro aprovado, ative seu 
cartão físico e virtual na aba Cartões

Para ativar o cartão físico

Depois que suas fotos forem aprovadas, 
na tela inicial do app, clique em        
localizado na parte inferior. No canto 
superior esquerdo, seleciona a opção 
CARTÃO FÍSICO.

Para começar a utilizar seu cartão, clique 
em Desbloquear, digite os 16 dígitos e 
defina a sua senha.

Para ativar o cartão virtual

Na home do app da Caju, vá na Aba de 
Cartões. No canto superior direito, 
selecione a opção CARTÃO VIRTUAL. A 
seguir, clique no botão “Desbloquear” e 
seu cartão será ativado.

Agora você terá na tela o número do 
cartão, nome, data de vencimento e 
código de segurança para compras nos 
sites e aplicativos de sua preferência.

Agora é só aproveitar seu Caju! Seu saldo 
e extrato estão disponíveis no app e 
lembre-se: seu saldo do Caju não vence!

Não se esqueça de utilizar o seu Caju na função crédito, à vista.

Ah, e não se esqueça de 
ativar as notificações!

Precisa de ajuda?
Entre em contato com o RH da sua empresa 
ou mande um e-mail para oi@caju.com.br

@cajubeneficios


