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Bem vindo ao Portal do Cliente TEF PayGo

As credenciais de acesso ao portal serão enviadas para o e-mail cadastrado. É importante 
que seja sempre verificada a caixa de spam.

Caso o cliente não lembre a senha de acesso, basta clicar em “esqueceu a senha?” e 
informar o e-mail cadastrado. O link para redefinição da senha será enviado 
automaticamente. 



Bem vindo ao portal do cliente TEF PayGo!
Acompanhe as vendas e recebíveis e consulte sua taxa e outras informações: 
https://portalcliente.paygo.com.br/login 

https://portalcliente.paygo.com.br/login


Homepage - Menu
Conheça o menu do portal do cliente PayGo.



Menu - Resumo
O item “Resumo” traz uma visão simplificada das transações por dia. Para facilitar a busca, você pode 
utilizar o filtro selecionando uma data de início e uma data final. Para informações detalhadas, basta 
clicar no símbolo       . Também é possível fazer o download do relatório no formato Excel, basta clicar no 
botão “Relatório”.



Menu - Resumo
Ao clicar no símbolo         uma janela com a lista das transações do dia escolhido serão mostradas 
conforme a imagem abaixo..



Menu - Resumo
Em “Resumo” também é possível visualizar o histórico de transações em gráfico. As opções de 
visualização em gráfico podem ser: “Por valor” ou “por quantidade”.



Menu - Relatório de vendas
No menu “Relatório de Vendas” utilize o filtro para facilitar a busca.



Menu - Relatório de vendas
No “Relatório de Vendas” é possível visualizar um resumo das transações por status e a lista das 
transações. Para exportar para excel, basta clicar no botão “Relatório”.



Menu - Relatório de vendas
Clique na transação para obter o comprovante dela. Para imprimi-lo, clique no botão com desenho da 
impressora. Importante: Somente será possível visualizar o comprovante das transações autorizadas.



Informações
Caso o cliente tenha alguma dúvida, ele pode contatar a nossa central de atendimento 24h ou o executivo de 
vendas.


