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Como se registrar e colocar crédito no seu Cartão DiriGo
TouchPass

Há duas maneiras simples de colocar crédito no seu Cartão TouchPass
1. Coloque crédito nos locais de venda cadastrados:
Você pode recarregar em um dos vários locais cadastrados e utilizar dinheiro ou
cartão de crédito/débito para adicionar fundos à sua conta TouchPass. Consulte
a lista de locais cadastrados no verso (página 2).
2. Para carregar crédito online:
Você pode registrar o seu cartão e acessar sua conta do TouchPass para colocar
crédito online em Touchpass.com.
Como registrar o seu cartão:
Acesse Touchpass.com, clique em "Register" (Registrar) no menu principal e,
em seguida, clique em "I want to use a Card" (Eu quero utilizar um cartão). Na
seção de registro, escreva um nome de usuário e senha (mínimo de 8 caracteres
contendo: letra maiúscula, letra minúscula e número), escreva o número que se
encontra na parte posterior do seu cartão TouchPass, leia e aceite os termos e condições e,
em seguida, clique em
"Register” (Registrar).
Adicione crédito à sua conta:
Quando estiver registrado e
com acesso à conta, clique em
"Buy” (Comprar) no canto
superior direito do menu
principal.

Em seguida, clique na barra
verde "Stored Value" (Crédito
disponível) para abrir o menu
de compra.
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Escreva o valor que deseja carregar no seu cartão (pode
adicionar qualquer valor entre US$ 4 e US$ 200) e em seguida,
clique em "Next” (Próximo).
Escreva as informações do seu cartão de crédito ou débito e
clique em "Save Payment Method” (Salvar método de
pagamento).
Revise as informações para certificar-se de que você está
carregando a quantia desejada (nenhum reembolso será feito) e
a seguir clique "Purchase"(Comprar) para finalizar a transação.
Quando regressar ao menu inicial, verá o seu saldo disponível.

LEMBRETE IMPORTANTE: Um cliente não pode ter um cartão DiriGo TouchPass ativo e uma conta no
aplicativo móvel ao mesmo tempo. Se colocar o número do seu cartão no aplicativo móvel, o cartão será
desativado. Uma segunda via de cartão custa US$ 5. Se utilizar o smartphone para carregar o cartão,
certifique-se de que acessou via Touchpass.com e não através do aplicativo móvel.

Locais de recarga cadastrados: (em vigor a partir de 15/9/2020)

Metro Pulse - 21 Elm St., Portland
Prefeitura de South Portland - 25 Cottage Rd., South Portland
Centro de Transportes de Saco (Estação Ferroviária) - 138 Main St., Saco
CVS - 449 Forest Ave., Portland
CVS - 111 Auburn St., Portland
CVS - 1406 Congress St., Portland
CVS - 510 Congress St., Portland
CVS - 870 Main St., Westbrook
CVS - 51 Market St., South
Portland CVS - 384 Elm St., Biddeford
CVS - 12 Middle St., Freeport

Mais informações sobre o seu cartão DiriGo TouchPass
Seu Cartão DiriGo TouchPass pode ser usado no Greater
Portland METRO, Biddeford Saco Old Orchard Beach
Transit e South Portland Bus Service.
Para obter informações adicionais e links das três
agências, acesse: DiriGoTouchPass.org
Ligue: 833-272-7270

Mais locais de recarga estarão disponíveis!
Acesse DiriGoTouchpass.org para obter a lista atualizada de locais de recarga.
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