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Cadastramento Lotérico , 

Correspondente CAIXA Aqui e 

Atendentes

Cadastramento Lotérico , 

Correspondente CAIXA Aqui e 

AtendentesAtendentesAtendentes
Mundo CAIXA 
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Tela mega trevo CadastraCadastra

O empresário deverá acessar a página www.mundocaixa.com.br e clicar na opção  

Faça Seu Cadastro.
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Os dados de validação de acesso ao Mundo Caixa serão os seguintes:

� Lotérico = CNPJ e Código da Unidade de Lotação (UL).

� Correspondente CAIXA AQUI = CNPJ e Código do Correspondente.

CNPJ e Código

O Lotérico/CCA¹ deverá selecionar a 

opção Pessoa Jurídica. 
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¹ CCA significa Correspondente CAIXA AQUI.  

Após a informação dos dados de validação o empresário deverá  clicar na opção VALIDAR 

DADOS.

opção Pessoa Jurídica. 



11°° Caso :Caso : Dados cadastrados na baseDados cadastrados na base

Se os dados estiverem cadastrados na base, uma mensagem será enviada ao 

email comercial do empresário . Confirmando o endereço do email, e estando tudo 

correto, clique em Avançar.
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A mensagem enviada ao email do empresário constara as orientações para o 

cadastramento da senha de acesso ao portal. 



Para o cadastramento da Senha , o empresário deverá clicar sobre o link que 

consta na mensagem.  

Mensagem Email:
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Após Clicar no Link do email o empresário deverá realizar o aceite do TERMO DE 

USO DO MUNDO CAIXA. 
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Seleciona a opção.

Clica em 

Avançar.



Formulário Preenchimento de Dados:

Espaço 

destinado ao 

cadastramento 

da Senha.

Terminal Financeiro Lotérica
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Após o preenchimento dos dados, basta clicar em SALVAR e a tela 

abaixo será apresentada.

Clica em AVANÇAR e 

o cadastro é 

finalizado.



22°° Caso :Caso : Dados Dados nãonão cadastrados na basecadastrados na base
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33°° Caso :Caso : Esqueci Minha SenhaEsqueci Minha Senha
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Clica em Avançar.
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Email
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Acesso ao Mundo Caixa
Seleciona a opção Faça Seu Login
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Informa o CNPJ e Senha
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Pré-Cadastro  Indicadores
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Clica na opção Lista 

de Indicadores.



Aceite do Contrato de Marketing Cooperado
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O acesso a página somente poderá ser realizado, após o aceite do Contrato de 

Marketing Cooperado da Par Corretora.



Pré-Cadastro
O empresário deverá realizar o pré-cadastro dos Indicadores/Atendentes 

vinculados a sua empresa. 
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Após o preenchimento dos dados, clica em Cadastrar.

* Ao clicar em Cadastrar automaticamente será enviado um email ao Indicador, contendo as 

informações e orientações do cadastro.



Email Atendente_Cadastramento 

Empresário 
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Após clicar no Link do email, a tela abaixo é apresentada para que o atendente faça a 
validação positiva do acesso. 
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Confere o emailConfere o email.



Email Atendente
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Termo de Uso do Mundo Caixa
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Preenchimento do Cadastro
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Espaço para o cadastramento da Senha 
de acesso. Após o preenchimento dos 

dados clica em SALVAR.



Cadastro Efetuado
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Acesso ao Mundo Caixa_Atendente

Clica em Faça seu Login.
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Preenche os dados e clica 

em OK.
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Cadastro de Propostas

Cadastro de Propostas
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Cadastro de Propostas



Regulamento Premiação_PAR 

Corretora
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Regulamento da premiação da PAR 
Corretora, sendo obrigatório o aceite para 
prosseguir.



Nome do Produto
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Data da Venda. O número consta no título.

Após preencher os dados corretamente clica em 
Cadastrar.



Lista de Propostas Cadastradas

Nome do Produto

Número da proposta. .
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Nome do produto. Nome do terminal de venda.
Número da proposta. Data da venda. Status



Lista de Atendentes
É disponibilizado ao empresário a relação de todos os Indicadores vinculados 

a sua empresa. 
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Extrato Detalhado
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Refere-se ao Extrato detalhado da premiação concedida pela PAR 
Corretora.  
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O empresário tem a opção de Imprimir 
a Listagem dos Indicadores.



Bloquear Atendente
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Opção bloquear o Indicador, essa transação ocorre quando o empregado é 
desligado da empresa.  Após a transação o Indicador automaticamente perde 
o acesso ao portal, caso tenha saldo em pontos disponível o acesso é restrito 
ao catálogo de prêmios até 6 meses após o bloqueio.
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Link de acesso a 
página da Caixa 
Seguros.



FIMFIM
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