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Olá!

Criamos esse guia para ajuda-lo a aproveitar ao máximo os recursos, informações e serviços
que disponibilizamos em nosso site. Novas funcionalidades e melhorias serão implantadas
constantemente, por isso, não deixe de visitar e navegar pelo nosso site.

Esperamos que as dicas e informações disponíveis sejam de seu interesse e atendam as suas
necessidades. Aqui você terá um breve resumo de todas as opções e ferramentas disponíveis
para cada tipo de perfil.

Sugestões, dúvidas e questionamentos são sempre bem-vindos e podem ser enviados ao nosso
e-mail atendimento@elektro.com.br.

É assim que a nossa história evolui.
Equipe da Elektro
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Acesso
Para acessar os serviços em nosso site, basta clicar sobre qualquer um dos links disponíveis na tela principal (botões
verdes com o nome dos principais serviços), escolher qualquer opção do menu Serviços para você ou ainda escolher
essa opção em Sua casa, Seu negócio ou Poder público.

Site da Elektro

Site da Elektro > Sua casa > Serviços para você
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Se você tem acesso como Prestador/Imobiliária, além dessas opções, há ainda outra forma de chegar até a tela de
acesso aos serviços, clicando no link da última linha da página dedicada as imobiliárias.

Site da Elektro > Prestadores de serviço > Imobiliárias

Ao ser aberta a página de Acesso, basta que você digite o seu CPF/CNPJ e sua senha cadastrada. Se ainda não tem
cadastro em nosso site, basta clicar no link Clique aqui e cadastre-se.

Site da Elektro > Serviços para você > Acesso
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Cadastro inicial
O cadastro é simples e rápido, mas atenção: é essencial que você digite um e-mail válido e que você tenha acesso ao
seu conteúdo, pois ao concluir essa etapa enviaremos um e-mail de validação para que você termine o seu cadastro.
Lembre-se também de anotar a sua senha de acesso em um local privado e seguro.

Site da Elektro > Serviços para você > Acesso > Confirmação de cadastro

E-mail de ativação ou confirmação do cadastro > Enviado por fatura.energia@elektro.com.br para que você conclua o seu cadastro

Site da Elektro > Serviços para você > Acesso > Tela de validação após clicar sobre o link enviado no e-mail para conclusão do cadastro
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Reenvio do e-mail de ativação
Se por algum motivo você não receber nosso e-mail – enviamos do endereço fatura.energia@elektro.com.br – mesmo
após ter checado sua caixa de Lixo Eletrônico ou AntiSpam, tente efetuar o acesso ao site para que o próprio sistema
indique o link para reenvio deste e-mail de confirmação.

Site da Elektro > Serviços para você > Acesso > Tela com a mensagem indicando que o seu cadastro ainda não foi concluído

Após clicar em clique aqui, digite o e-mail que você quer vincular o seu acesso ao nosso site (se quiser, nessa etapa do
cadastro é possível alterar o e-mail que você havia informado a pouco) e clique em Confirmar. O sistema confirmará o
reenvio do link de ativação ao e-mail informado.
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Site da Elektro > Serviços para você > Acesso > Tela para digitação do e-mail para receber o link de confirmação do cadastro

Site da Elektro > Serviços para você > Acesso > Confirmação de reenvio de e-mail para confirmação do cadastro
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Resgate de senha
Se por algum motivo você esquecer a sua senha de acesso, basta utilizar o link Esqueceu sua senha [ ? ] para criar uma
nova. Para isso, você precisará saber e ter acesso ao e-mail informado na tela inicial de cadastro.

Site da Elektro > Serviços para você > Acesso > Esqueceu sua senha [ ? ]

Digite o e-mail de acesso, o CPF/CNPJ cadastrado e clique em Solicitar Reenvio. Em seguida acesse o seu e-mail e clique
sobre o link de alteração da senha.

Site da Elektro > Serviços para você > Acesso > Resgate de Senha > E-mail de acesso conhecido
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Site da Elektro > Serviços para você > Acesso > Resgate de Senha > E-mail de acesso conhecido

Site da Elektro > Serviços para você > Acesso > Resgate de Senha > E-mail recebido para alteração de senha
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Se você esqueceu a sua senha de acesso e não se lembra em qual de suas contas de e-mail cadastrou, você pode
solicitar o envio do link de alteração da senha informando o número de qualquer Código vinculado ao seu CPF/CNPJ.
Em seguida o sistema informará para qual e-mail o link foi enviado.

Site da Elektro > Serviços para você > Acesso > Resgate de Senha > E-mail de acesso desconhecido

Você precisará saber ao menos dois dos três vínculos existentes para acesso ao nosso site: CPF/CNPJ, senha e e-mail
vinculado para acesso. Se você não souber a senha e o e-mail, ou o documento e a senha, por exemplo, não há como
você acessar o nosso site sem estas informações e será necessário que você entre em contato conosco pelo endereço
eletrônico atendimento@elektro.com.br para atualizar o seu cadastro de acesso.
Importante lembrar que os dados inseridos até aqui não interferem na responsabilidade ou titularidade dos imóveis
acessados. Trata-se de um cadastro para entrar na área restrita do site, mas que utilizará o CPF/CNPJ informado para
agrupar os imóveis vinculados a este documento na Elektro.
Se você se cadastrar com um CPF/CNPJ não vinculado a algum Código/UC na Elektro, você só terá acesso aos serviços
Acompanhe seu pedido (consulta de protocolos vinculados ao seu documento), Cadastro Ligado (dados de acesso ao site
como e-mail e senha, além da conversão do perfil entre Cliente e Imobiliária), Débitos e 2a via (visualizando apenas os
débitos na Elektro vinculados com o seu documento) e Religação/Ligação nova (para solicitação de religação sem
medidor ou novo ponto de consumo). Por isso, é importante que o imóvel que você deseja consultar esteja em seu
nome. Não importa se você se cadastrou agora ou se adquirirá um novo imóvel no futuro, pois uma vez cadastrado em
nosso site, todos os novos imóveis vinculados ao seu documento aparecerão na lista de Códigos/UCs para você
selecionar.

Há dois tipos de cadastro: CLIENTE e IMOBILIÁRIA.
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Cadastro tipo CLIENTE
Para se cadastrar, bastam inserir os dados solicitados na tela abaixo para ter acesso às informações de todos os imóveis
que estiverem vinculados ao seu CPF/CNPJ.

Site da Elektro > Serviços para você > Cadastro de novo usuário tipo CLIENTE
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Cadastro tipo IMOBILIÁRIA
Se você é corretor de imóveis ou uma imobiliária, pode ter acesso a serviços exclusivos e diferenciados em nosso site,
proporcionando a você maior interação, informação e produtividade no gerenciamento de sua carteira de clientes. O
cadastro é bem simples, onde além dos dados básicos de acesso, serão solicitadas informações sobre o seu endereço e
número do CRECI, que devem ser os mesmos informados ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis de seu estado.

Site da Elektro > Serviços para você > Cadastro de novo usuário tipo IMOBILIÁRIA

Ao final dessa tela, será apresentado um termo de responsabilidade que deverá ser lido e aceito por você.

Termo de responsabilidade para execução de serviços exclusivos pelas imobiliárias
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