SOLICITAÇÃO DE
CARTÃO COMUM
O cartão COMUM da Mais Americana é fornecido a todas as pessoas que utilizam o transporte coletivo da cidade de
Americana.
Para efetuar seu cadastro e adquirir o cartão COMUM da Mais Americana, siga as etapas abaixo:
1. Cadastro:
Para adquirir o cartão COMUM efetue seu cadastro preenchendo em letra de forma legível corretamente todos os campos.
2. Prazo e local para retirada:
Na entrega da solicitação preenchida é obrigatório apresentar o RG e CPF para conferência de dados, juntamente com o valor
correspondente a 4 tarifas vigentes referente à primeira recarga que serão utilizadas pelo portador no ônibus (O primeiro cartão
comum não tem custo ao portador). O seu cartão COMUM da Mais Americana estará disponível para retirada no terminal
Urbano no centro de Americana no prazo de 2 dias úteis após a entrega desta solicitação, mediante devolução do protocolo de
retirada.
3.Aquisição de créditos:
Os créditos eletrônicos poderão ser adquiridos no guichê da Mais Americana localizado no terminal urbano com pagamento
em dinheiro de Segunda a Sexta das 07h30 as 19h00 e aos sábados das 08h00 as 13h00.
4.Segunda via do cartão COMUM da Mais Americana:
Em caso de perda, furto ou extravio do cartão COMUM da Mais Americana, dirija-se à Central de Atendimento ao Cliente da
Mais Americana na rua Sete de Setembro nº 430 - sala 12 – Galeria Vivace – centro - Americana - SP, de 2ª a 6ª feira, das
8h30 as 17h30, para solicitar o cancelamento e bloqueio do cartão extraviado bem como solicitar a emissão de segunda via.
Para pedido de segunda via será cobrado o valor correspondente a 10 tarifas vigentes.
5.Cuidados com o cartão COMUM da Mais Americana:
- O cartão COMUM da Mais Americana é pessoal;
- Proteja-o de raios solares, umidade e areia. Não use clipes, não danifique, não plastifique ou perfure o cartão.
6.Dúvidas?
Acesse o site: www.maisamericana.com.br
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E-MAIL
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NOME DA MÃE

ASSINATURA DO SOLICITANTE

Para uso exclusivo da Mais Americana - FAVOR NÃO PREENCHER
RETIRADA DO CARTÃO

DATA DA SOLICITAÇÃO

____/____/_______

ATENDIDO POR

____/____/_______

Protocolo - “Solicitação de cartão COMUM DA MAIS AMERICANA”
O cartão estará disponível para retirada no Guichê da Mais Americana localizado no Terminal Urbano no
centro de Americana em _____/_____/_____, de Segunda a Sexta das 7h30 as 19h00 e aos sábados das
8h00 as 13h00 , juntamente com o recibo no valor correspondente de 04 tarifas vigentes, referente a 1ª
carga, mediante devolução deste protocolo.
Valor referente a 04 tarifas vigente: R$________________
Nome do usuário do cartão______________________________________RG_________________________
Nome do portador_____________________________________________RG_________________________
Data da solicitação________/________/________ Atendido por_____________________________________
É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DESTE PROTOCOLO NA RETIRADA DO CARTÃO!

