
Manual do
App Bommtempo

Ferramentas



Para fazer login
Após concluir a instalação, você será direcionado
para a tela de login, que sempre solicitará os
seguintes dados para utilizar o aplicativo,

conforme imagem abaixo



Para acessar, informe o Nome do Usuário
e a Senha, que por padrão é:

Caso tenha esquecido sua senha ou não saiba
seu usuário e senha, basta clicar no botão

“Esqueceu sua senha?” que você será direcionado
para a tela de recuperação de senha, conforme

imagens a seguir:



Nessa tela, basta informar o CPF do titular e o
telefone ou e-mail principal do seu cadastro, que
você receberá a informação para acessar o SAC

conforme imagens a seguir:





Após fazer login com seu usuário e senha,
você será direcionado ao home do SAC

conforme imagem abaixo.



MANUAL DO
ACEITE ELETRÔNICO

Na aba “Contratos”, dentro do menu do SAC, você
pode realizar o aceite eletrônico, clicando no ícone

indicado na imagem abaixo:



Após clicar nesse ícone, abrirá um pop-up onde
você precisa clicar na opção “Aceite”, conforme

imagem abaixo:



Nesse momento, o SAC fará perguntas em relação
aos termos que você contratou. Leia com atenção
e clique nos “Sim” que vão aparecer nas duas
perguntas, conforme imagens a seguir, e a partir
desse momento o aceite será confirmado.





Nesse momento, você será redirecionado à lista
de contratos, onde clicará no ícone do Aceite

Eletrônico novamente, conforme imagem abaixo:



Após clicar nesse ícone, abrirá um pop-up onde
você precisa clicar na opção “Assinatura”, conforme

imagem abaixo.



Assim, o SAC irá direcionar para outra tela, onde
você deve assinar seu nome na tela do seu celular

e clicar na opção “OK”.

OBS.: A assinatura não precisa ficar bonita ou igual
ao seu documento, só precisa ficar legível e ser

reconhecida por quem assinou.



Nesse momento, você será redirecionado à lista
de contratos, onde clicará no ícone do Aceite

Eletrônico novamente, conforme imagem abaixo:



Após clicar nesse ícone, abrirá um pop-up, onde
você precisa clicar na opção “Selfie”, conforme

imagem abaixo:



Assim, o SAC irá abrir a câmera do seu celular, onde
o titular do contrato terá que tirar uma foto sua
segurando o documento de identificação
enviado para fazer seu cadastro.



Após concluídas essas três etapas, o seu contrato
será analisado pela equipe da Bommtempo para
validar os dados enviados. Caso a assinatura ou a
selfie sejam revogadas, ou seja, negadas por serem
inválidas, o seu aplicativo lhe enviará uma

notificação que fica no canto superior esquerdo
da da tela Home do SAC, conforme imagem abaixo:



Nessa tela, você terá listadas as informações dos
contratos que foram revogados e que precisam
ser refeitas, conforme imagem abaixo:



MENU DE FERRAMENTAS
Dentro do aplicativo, você terá acesso à diversas
ferramentas para gerenciar seu contrato,
conexão e pagamentos. Veremos a seguir

as funcionalidades delas:

Contratos
Essa ferramenta possibilita acesso a todos os
termos aceitos na hora da contratação do plano
selecionado em forma de lista, conforme

imagem abaixo:



Desbloqueio
Nesse menu, você terá acesso a uma ferramenta
de desbloqueio das conexões que podem estar
bloqueadas por algum tipo de pendência financeira,

conforme imagem abaixo:



Pagamentos
Para clientes que tem a forma de pagamento como
Boleto (PEC), podem utilizar a ferramenta para
verificar se existe algum vencido ou à vencer e
inclusive ter acesso ao código de barras ou ao
próprio boleto para pagamento conforme imagens

a seguir:





Diagnóstico
Nesse menu, você terá acesso a uma ferramenta de
diagnóstico que identifica detalhes da sua conexão,

conforme imagem abaixo:



Contato
Possibilita abrir atendimentos diretamente para
os nossos setores de suporte, comercial e financeiro,

conforme imagem abaixo:



Meus dados
Essa ferramenta possibilita editar dados de acesso
ao SAC Plus que serão alterados automaticamente
no seu cadastro junto à empresa, conforme imagem

abaixo:



Dúvidas?


