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DASHBOARD

The dashboard is the homepage a member sees when they log into online banking. It 
provides access to many of the features in online banking, including widgets (the 
features in the left-hand column), message center, settings, and more.

To hide an account from Dashboard:

1. Click on the cogwheel settings icon
2. Uncheck the box on the account you’d like to hide
3. Click Save

Your recent and upcoming history displays on the righthand side of the dashboard. You can 
adjust the amount of days that it shows, as well as what types of activities. To adjust this:

1. Click on the cogwheel settings icon
2. Choose from the dropdown how many days to display
3. Choose what actions to display by checking the relevant boxes
4. Click Save

The following icons may display next to your accounts if applicable.

Formatted: Font: (Default) Arial

Painel de controle

O painel de controle é a página inicial que um membro encontra quando 
faz login no banco on-line. Este painel fornece acesso a muitas das funções 
do banco online, incluindo widgets (as funções na coluna da esquerda), 
centro de mensagens, configurações e muito mais.

Para ocultar uma conta do Painel de Controle
 1. Clique no ícone da roda dentada nas configurações
 2. Desmarque a caixa na conta que deseja ocultar
 3. Clique em Salvar

No lado direito do painel são exibidos seu histórico recente e o próximo. 
Você pode ajustar o número de dias mostrados, bem como os tipos de 
atividades. Para fazer esses ajustes:
 1. Clique no ícone da roda dentada nas configurações
 2. Escolha no menu suspenso quantos dias deseja exibir
 3. Escolha quais ações exibir marcando as caixas correspondentes
 4. Clique em Salvar

Os seguintes ícones podem 
aparecer ao lado de
suas contas, se aplicável.

DASHBOARD

The dashboard is the homepage a member sees when they log into online banking. It 
provides access to many of the features in online banking, including widgets (the 
features in the left-hand column), message center, settings, and more.

To hide an account from Dashboard:

1. Click on the cogwheel settings icon
2. Uncheck the box on the account you’d like to hide
3. Click Save

Your recent and upcoming history displays on the righthand side of the dashboard. You can 
adjust the amount of days that it shows, as well as what types of activities. To adjust this:

1. Click on the cogwheel settings icon
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3. Choose what actions to display by checking the relevant boxes
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View Non-cPort Accounts

View Non-cPort Accounts is a secure way to view external accounts that you have with other 
financial institutions under one login. It is a view-only feature which means you cannot do any 
transactions for these non-cPort accounts; however you can view transactions and include 
these accounts in Budgets.

Setting up View Non-cPort Accounts:

1. From the Dashboard, click the blue Get Started under View Non-cPort Accounts
2. Search for your other financial institution’s name
3. Enter in the credentials of your online banking login
4. Hit Submit

a. If your other financial institution uses multi-factor authenticators, you will be 
prompted for those

5. Once your account is finished syncing, a green checkmark will appear
6. Refresh your dashboard screen for the non-cPort accounts to populate

Exibir contas que não são do cPort

View Non-cPort Accounts

View Non-cPort Accounts is a secure way to view external accounts that you have with other 
financial institutions under one login. It is a view-only feature which means you cannot do any 
transactions for these non-cPort accounts; however you can view transactions and include 
these accounts in Budgets.

Setting up View Non-cPort Accounts:

1. From the Dashboard, click the blue Get Started under View Non-cPort Accounts
2. Search for your other financial institution’s name
3. Enter in the credentials of your online banking login
4. Hit Submit

a. If your other financial institution uses multi-factor authenticators, you will be 
prompted for those

5. Once your account is finished syncing, a green checkmark will appear
6. Refresh your dashboard screen for the non-cPort accounts to populate

A exibição de contas que não sejam do cPort é uma maneira segura de 
exibir contas externas que você possui com outras instituições financeiras 
com um único login. É uma função somente leitura, o que significa que 
você não pode executar nenhuma transação nessas contas externas; no 
entanto, você pode visualizar suas transações e incluir essas contas nos 
orçamentos.

Configuração para Exibir contas não cPort:
 1. No painel, clique no botão azul Iniciar, em Exibir contas não cPort
 2. Procure o nome da sua outra instituição financeira
 3. Digite as credenciais do seu login do banco online
 4. Clique em Enviar
  a. Se sua outra instituição financeira usar autenticadores  
      multifatoriais, eles serão solicitados
  b. Após a sincronização da sua conta, uma marca de seleção 
      verde aparecerá
 5. Atualize a tela do painel de controle para que as contas que não
     sejam do cPort sejam preenchidas.
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ACCOUNTS

To hide an account from Dashboard, Accounts, and Transfers:

1. Click on the pencil icon next to the name of the account
2. Check the Hide This Account box
3. Click Save

To nickname an account:

1. Click on the pencil icon next to the name of the account 
2. Update the nickname field 
3. Click Save

Downloading transactions:

You can download your transfer from any account to a CSV, OFX, QFX, and QBO file for Excel 
or to Quicken or Quickbooks.

1. From your transactions, click the arrow symbol above your most recent transaction
2. Select your file type
3. Click Export

Print transactions: 

You can print your last 100 transactions from any account. 

1. From your transactions, click the printer symbol above your most recent transaction
2. Adjust any necessary printing settings

Contas

Para ocultar uma conta do painel de controle, contas e transferências:
 1. Clique no ícone de lápis ao lado do nome da conta
 2. Marque a caixa Ocultar esta conta
 3. Clique em Salvar

Para colocar um nome em uma conta:
 1. Clique no ícone de lápis ao lado do nome da conta
 2. Atualize o campo de nome
 3. Clique em Salvar

Para baixar as Transações:
Você pode baixar sua transferência de qualquer conta para um arquivo CSV, 
OFX, QFX e QBO para Excel, Quicken ou Quickbooks.
 1. Nas suas transações, clique no símbolo de seta acima da transação 
     mais recente
 2. Selecione seu tipo de arquivo
 3. Clique em Exportar

Para imprimir as Transações:
Você pode imprimir suas últimas 100 transações de qualquer conta.
 1. Nas suas transações, clique no símbolo da impressora acima da
     transação mais recente
 2. Ajuste as configurações de impressão necessárias
 3. Clique em Imprimir

ACCOUNTS

To hide an account from Dashboard, Accounts, and Transfers:

1. Click on the pencil icon next to the name of the account
2. Check the Hide This Account box
3. Click Save

To nickname an account:

1. Click on the pencil icon next to the name of the account 
2. Update the nickname field 
3. Click Save

Downloading transactions:

You can download your transfer from any account to a CSV, OFX, QFX, and QBO file for Excel 
or to Quicken or Quickbooks.

1. From your transactions, click the arrow symbol above your most recent transaction
2. Select your file type
3. Click Export

Print transactions: 

You can print your last 100 transactions from any account. 

1. From your transactions, click the printer symbol above your most recent transaction
2. Adjust any necessary printing settings

3. Click Print

Account Details*

In account details, you can find additional information about your account including member 
number, checking account number, interest rate, upcoming payment information and share 
open date depending on the type of account.

Categorizing Transactions* *need screenshot of add category

Categories allow you to tag transactions to see your different types of expenses and income. 
Tagging transactions allows you to better manage your budgets and see your spending habits in 
the Analytics section of your account.
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Detalhes da conta *

Nos detalhes da conta, você pode encontrar informações adicionais sobre 
sua conta, incluindo o número do membro, número da conta corrente, taxa 
de juros, informações sobre o próximo pagamento e a data de abertura das 
ações, dependendo do tipo de conta

Categorizar transações

As categorias permitem que você marque transações para ver seus 
diferentes tipos de despesas e receitas. A codificação de suas transações 
permite que você gerencie melhor seus orçamentos e veja seus hábitos de 
gastos na seção Análise da sua conta.
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3. Click Print

Account Details*

In account details, you can find additional information about your account including member 
number, checking account number, interest rate, upcoming payment information and share 
open date depending on the type of account.

Categorizing Transactions

Categories allow you to tag transactions to see your different types of expenses and income. 
Tagging transactions allows you to better manage your budgets and see your spending habits in 
the Analytics section of your account.



Transferências
As transferências permitem o processamento de transferências e 
pagamentos de empréstimos. Isso inclui pagamentos únicos e recorrentes 
que os usuários do banco online podem editar, agendar ou excluir.

A transferência rápida é uma maneira 
de fazer transferências exclusivas de 
uma conta para outra com facilidade:
 1. Clique em De conta na coluna  
     esquerda
 2. Clique em um valor ou insira um
     valor personalizado na coluna  
     central
 3. Clique na Para conta na coluna  
     da direita
 4. Confirme e clique em Enviar  
     transferência no canto inferior  
     direito da tela.

Pagamentos de só o principal de 
empréstimo:
 1. Navegue até a aba de   
     transferências clássicas
 2. Escolha De conta
 3. Escolha Para conta (deve 
     ser um empréstimo cPort)
 4. Clique no botão Só o 
     principal
 5. Digite a quantidade 
      desejada no campo só
     o principal
 6. Escolha a data e a 
     frequência do pagamento
 7. Enviar a transferência
 8. Confirme os detalhes da   
     transferência e clique em
     Confirmar Transferência

Transfer to another cPort Credit Union member is another way to transfer money to a fellow 
cPort member without having to call or come in. You will be able to transfer funds from your 
shares to their shares within cPort:

1. Click Transfer to another cPort Credit Union member
2. Enter in the recipient’s last name
3. Enter in the recipient’s member number
4. Enter in the appropriate share ID or change the dropdown to Loan ID if transferring to a 

loan
5. Assign a nickname 
6. Click Save
7. The other cPort account will then appear in your transfer to account options
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TRANSFERS

Transfers allows for processing of transfers and loan payments. This includes both one-time 
and recurring payments that online banking users can edit, schedule, or delete.

Quick Transfer is a way to easily do one-time transfers from one account to another:

1. Click on the From account on the left-hand column
2. Click on an amount or enter in a custom amount from the middle column
3. Click on the To account on the right-hand column
4. Confirm and click Submit Transfer on the bottom right-hand side of the screen

Principal only loan payments:

1. Navigate to the classic transfers tab
2. Choose the From account
3. Choose the To account (must be a cPort loan)
4. Click the Principal Only button
5. Enter the desired amount in the principal only field
6. Choose the date and frequency of the payment
7. Submit transfer
8. Confirm transfer details and click Confirm Transfer



Transferir para outro membro da cPort Credit Union é outra maneira de 
transferir dinheiro sem precisar ligar ou ir a uma agência. Você pode 
transferir fundos de suas ações para as ações do outro membro no cPort:
 1. Clique em Transferir para outro  
     membro da cPort Credit Union
 2. Digite o sobrenome do   
     destinatário
 3. Digite o número do membro  
     do destinatário
 4. Digite o ID da ação   
       correspondente ou altere 
     o menu suspenso para ID do  
     empréstimo se você transferir  
     para um empréstimo
 5. Atribua um nome
 6. Clique em Salvar
 7. A outra conta cPort aparecerá  
     nas opções de transferência  
     para conta.

As transferências externas permitem que os membros transfiram fundos 
de ou para suas próprias contas correntes ou de poupança para outras 
instituições financeiras.

Adicionar uma conta externa:
 1. Em Transferências clássicas,  
     selecione a opção Adicionar  
     uma conta externa
 2. Escolha o tipo de conta no  
     menu suspenso
 3. Digite o número da rota
 4. Digite o número da conta
 5. Atribua um apelido
 6. Clique em Salvar
 7. Em 3 a 5 dias úteis, no banco  
     online, você deve confirmar  
     dois pequenos depósitos feitos  
     em sua conta externa
 8. Para validar, insira as duas
     quantidades depositadas
     no painel de controle ou nas  
     configurações
 9. Uma vez validada, a conta externa aparecerá nas opções de
      transferência de e para

External transfers allow members to transfer funds to or from their own checking or savings 
account at other financial institutions.

Adding an external account:

1. Under Classic Transfers, select the option for Add an External Account
2. Choose from the dropdown the account type
3. Enter in the routing number
4. Enter in the account number
5. Assign a nickname
6. Click Save
7. In 3 – 5 business days, you will be notified in online banking to confirm two small 

deposits that were made into your external account
8. To validate, enter in the two deposit amounts on the Dashboard or in Settings
9. Once validated, the external account will appear in the transfer to and/or from options
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DEPOSIT A CHECK

Deposit A Check allows members to deposit a check at their convenience without needing to 
stop by a branch. We recommend you use the mobile app version of Deposit Check instead of 
desktop.

Deposit a check:

1. Select the account you want to deposit a check
2. Click Open
3. Click Load
4. Upload a properly endorsed image of the front and back of your check
5. Click Save
6. Confirm amount and click the green Submit button

View deposit history:

1. Click the folder icon in the top right-hand corner of the screen
2. Click on the PDF icon under the action’s column

a. If you see an image of the check, it has been accepted
b. If you do not see an image, there will be a reason provided regarding why the 

check has not been accepted

Depositar Cheques
Depositar um cheque permite que os membros depositem um cheque 
conforme sua conveniência, sem precisar passar por uma agência. 
Recomendamos que você use a versão do aplicativo móvel Depositar Cheque 
em vez do PC.

Depositar um cheque:
 1. Selecione a conta na qual você deseja depositar o cheque
 2. Clique em Abrir
 3. Clique em Upload
 4. Carregue uma imagem devidamente apoiada da frente e de trás 
     do seu cheque
 5. Clique em Salvar
 6. Confirme a quantidade e clique no botão verde Enviar.

Visualizar o histórico de depósitos:
 1. Clique no ícone da pasta no canto superior direito da tela.
 2. Clique no ícone PDF abaixo da coluna de ação
  a. Se você vir uma imagem de cheque, significa que ele foi aceito
  b. Se você não vir uma imagem, será informado por que o cheque 
       não foi aceito:
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MESSAGE CENTER

The message center allows members to securely communicate with cPort staff.

To compose a message:

1. Go to the Message Center
2. Click Compose
3. Choose your subject
4. Choose the account
5. Add a message
6. Attach files if applicable
7. Click Send Message

A member service representative will respond within one business day. You will receive an 
email notification when you have a new message in the Message Center.

Centro de Mensagens
O centro de mensagens permite que os 
membros se comuniquem de forma segura 
com a equipe do cPort.

Para escrever uma mensagem:
 1. Vá para o Centro de Mensagens
 2. Clique em Escrever
 3. Escolha o seu tema
 4. Escolha a conta
 5. Adicione uma mensagem
 6. Anexe arquivos, se aplicável
 7. Clique em Enviar mensagem

Um representante do serviço para 
membros responderá dentro de um dia útil. 
Você receberá uma notificação por e-mail 
quando receber uma nova mensagem no 
centro de mensagens.
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As contas a pagar permitem que os usuários do banco online enviem 
pagamentos de contas imediatos, programados e recorrentes para pagar 
indivíduos ou empresas por meio de cheque eletrônico ou físico da ACH.

Adicionar um beneficiário:
 1. Clique em Adicionar beneficiário
 2. Escolha o tipo de beneficiário: empresa ou pessoa física
 3. Clique em Avançar
  a. Se é uma empresa:
         i. Digite o nome da empresa, escolha a conta de financiamento, 
            digite o número da conta e clique em Avançar
        ii. Digite as informações de endereço, número de telefone e 
            nome atribuído e clique em Avançar

Realizar um pagamento:
 1. Escolha o beneficiário em Meus beneficiários no painel Pagar conta
 2. Confirme sua conta
 3. Digite a quantidade
 4. Escolha a frequência,   
    data de início e método   
    de entrega
 5. Insira uma nota, se 
     aplicável
 6. Confirme os detalhes 
     do pagamento e clique   
         em Confirmar Pagamento.

Pagar Contas

BILL PAY

Bill Pay allows online banking users to submit immediate, scheduled, and recurring bill 
payments to pay individuals or businesses via electronic ACH or physical check. 

Adding a payee:

1. Click Add Payee
2. Choose the payee type: business or person
3. Click Next

a. If business:
i. Enter in name of business, choose funding account, enter in account 

number and click Next
ii. Enter in the address information, phone number, and nickname and click 

Next

Make a payment:

1. Choose payee from My Payees on Bill Pay Dashboard
2. Confirm from account
3. Enter in amount
4. Choose the frequency, start date, and delivery method
5. Enter a memo if applicable
6. Confirm payment details and click Confirm Payment

Make multiple payments at once using MultiPay:

1. Click on the MultiPay tab
2. Select the payees on the left-hand column that you would like to include for MultiPay by 

clicking on the checkboxes
3. For each payee, choose the pay from account, the amount, and the send on date
4. Click the Submit Payment button 
5. Confirm payment details and click Confirm Payment button
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Fazer vários pagamentos ao mesmo tempo com o MultiPay:
 1. Clique na aba MultiPay
 2. Na coluna da esquerda Selecione os beneficiários que você deseja  
     incluir no MultiPay clicando nas caixas de seleção
 3. Para cada beneficiário, escolha a conta, o valor e a data de envio
 4. Clique no botão Enviar pagamento
 5. Confirme os detalhes do pagamento e clique no botão 
     Confirmar Pagamento:

Make multiple payments at once using MultiPay:

1. Click on the MultiPay tab
2. Select the payees on the left-hand column that you would like to include for MultiPay by 

clicking on the checkboxes
3. For each payee, choose the pay from account, the amount, and the send on date
4. Click the Submit Payment button 
5. Confirm payment details and click Confirm Payment button



Orçamentos
Orçamentos é uma ferramenta de gerenciamento de dinheiro para usuários 
de bancos on-line para definir e monitorar orçamentos. Quanto mais  
transações você categorizar, mais detalhado será o seu orçamento.

Criar um orçamento:
 1. Nomeie seu orçamento
 2. Selecione as contas que você deseja atribuir ao orçamento.
 3. Adicione categorias de despesas
 4. Adicione categorias de renda
 5. Clique em Criar orçamento
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BUDGETS

Budgets is a money management tool for online banking users to define and monitor budgets.
The more transactions you categorize, the more detailed your budget will be.

Creating a budget:

1. Name your budget
2. Select the accounts you would like to assign to the budget
3. Add expense categories
4. Add Income categories
5. Click Create Budget



Objetivos de Poupança
Os objetivos de poupança permitem que os usuários do banco online  
definam os seus objetivos e acompanhem seus progressos. Os usuários 
podem configurar vários objetivos por conta e alocar fundos de maneiras 
diferentes.

Criar um objetivo:
 1. Clique no botão Novo objetivo abaixo as poupanças aplicáveis
 2. Nomeie o objetivo, escolha a categoria, a quantidade do objetivo e a  
     data prevista.
 3. Clique em Salvar objetivo

Adicionar fundos a uma meta:
 1. Clique no botão Adicionar fundos abaixo de um objetivo 
     estabelecido
 2. Escolha o valor e a conta da fonte de financiamento
 3. Clique em Adicionar fundos.

SAVINGS GOALS

Savings Goals allows online banking users to set goals and track their progress. Users can set 
up multiple goals per account and allocate funds to those goals in different ways.

Create a goal:

1. Click the New Goal button under the applicable savings
2. Name the goal, choose the category, the amount of the goal, and the target date
3. Click Save Goal

Add funds to a goal:

1. Click the Add Funds button under an established savings goal
2. Choose the amount and the funding source account
3. Click Add Funds
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Documentos Eletrônicos
Os Documentos Eletrônicos permitem que os usuários do banco online 
visualizem seus extratos de conta e formulários de impostos eletronica-
mente, conforme sua conveniência.

Opte por extratos eletrônicos:
 1. Clique em Inscrever-se
 2. Aceite os termos e condições
 3. Abra o PDF e confirme o código de cinco caracteres.
 4. Clique no botão Inscrever-se

Visualizar os Extratos
Para visualizar os extratos:
 1. Clique no widget de 
     documentos eletrônicos
 2. Clique na aba extratos
 3. Clique no extrato que você 
     gostaria de visualizar.
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eDOCS

eDocs allows online banking users to view their statements electronically at your convenience. 

Opt-In to eStatements:

1. Click Subscribe
2. Agree to the Terms & Conditions
3. Open the PDF and confirm the five-character code
4. Click the Subscribe button

View Statements:

To view Statements:

1. Click on the eDocs widget
2. Click on the statements tab
3. Click on the statement below that you would like to view



Pagar a um Amigo
Pagar a um amigo permite que os titulares de cartão de débito cPort en-
viem dinheiro a qualquer pessoa por mensagem de texto ou e-mail. O desti-
natário aceita o dinheiro através do seu próprio cartão de débito ou através 
do ACH. Se o destinatário usar um cartão de débito para receber fundos, 
ele receberá fundos instantaneamente.

Para enviar dinheiro:
 1. Em Sobre o destinatário, digite o e-mail ou número de telefone 
     do destinatário
 2. Confirme o email ou número de telefone do destinatário
 3. Em Sobre o seu pagamento, adicione uma nota, se aplicável
 4. Digite o valor a transferir
 5. Em Sobre sua conta, insira as informações do seu cartão de débito
 6. Clique na caixa de seleção para aceitar os termos e condições.
 7. Clique em Enviar
 8. Para verificação, digite seu número PIN para o seu cartão de débito
     cPort. Observe que toda vez que você clicar em um número, os   
     números serão embaralhados por motivos de segurança.
 9. Clique em Enviar
 10. O destinatário receberá um email ou uma mensagem de texto para 
       inserir as informações do cartão de débito ou verificar as 
       informações da conta para aceitar o pagamento.
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PAY A FRIEND

Pay A Friend allows cPort debit card holders to send money to anyone via text or email. Money 
is accepted by the recipient through their own debit card or via ACH. If the recipient uses a debit 
card to receive funds, they will receive funds instantaneously.

To send money:

1. Under About Your Recipient, enter in the recipient’s email or phone number
2. Confirm the recipient’s email or phone number
3. Under About Your Payment, add a memo if applicable
4. Enter in the amount to transfer
5. Under About Your Account, enter in your debit card information
6. Click the checkbox to accept the terms and conditions
7. Click Send
8. For verification, enter in your PIN number for your cPort debit card. Please keep in mind 

that each time you click a number, the numbers will shuffle for security purposes
9. Click Submit
10. The recipient will receive an email or text to enter in their debit card information or 

checking account information to accept the payment



Configurações
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SETTINGS

Settings allows online banking users to customize their online banking experience, as well as 
update their username and password, set notification alerts, update their contact information, 
enable shared access, and more.

• Security
o Change your username and password
o Change your contact info for multi-factor authenticator

• Contact
o Change your address, phone numbers, or email
o Enroll in SMS text messages here to receive notifications via SMS text

• Notifications
o Establish notifications alert that can be delivered by email, text, or push 

notification. These alerts can be general alerts or account specific alerts

Shared Access

Shared Access allows online banking users to share their accounts with another individual, 
including non-cPort members. The user can assign permissions and restrictions by account for 
the other individual to transfer to, transfer from, view balances, and/or pay bills.

Please set up shared access only with people you know and trust.

Setting up Shared Access:

1. Click Add a user
2. Enter the first name, last name, and email address of the person you are sharing access 

with
3. Choose the specific permissions by account that you would like to allow the individual
4. Click Save
5. Click the checkmark box to acknowledge and click Confirm
6. This will send the individual an email address where they will be given a link to enter in a 

code and create a username and password
7. Click on the pending invitation to view the confirmation code that you will have to provide 

to the shared access user

As configurações permitem que os usuários personalizem sua experiência 
com o banco online, além de atualizar seu nome de usuário e senha, definir 
alertas de notificação, atualizar suas informações de contato, ativar acesso 
compartilhado e muito mais.

• Segurança
 - Altere seu nome de usuário e senha
 - Altere suas informações de contato para o autenticador multifator
• Contato
 - Altere seu endereço, números de telefone ou e-mail
 - Inscreva-se aqui para receber mensagens de texto SMS para receber
   notificações via mensagens de texto SMS
• Notificações
 - Defina alertas de notificação que podem ser enviados por e-mail, 
    mensagem de texto ou notificação por push. Esses alertas podem ser  
    alertas gerais ou alertas específicos da conta

O acesso compartilhado permite que os usuários do banco online compar-
tilhem suas contas com outra pessoa, incluindo membros que não são da 
cPort. O usuário pode atribuir permissões e restrições em nome da outra 
pessoa para transferir a, transferir desde, visualizar saldos e / ou pagar 
contas. Configure o acesso compartilhado apenas com pessoas que você 
conhece e confia.

Configurações de acesso compartilhado:
 1. Clique em Adicionar usuário
 2. Digite o nome completo e o e-mail 
     da pessoa com quem você 
     compartilha o acesso
 3. Escolha as permissões específicas  
     por conta que você deseja 
     compartilhar
 4. Clique em Salvar
 5. Clique na caixa para autorizar e clique em Confirmar
 6. Isso enviará ao indivíduo um endereço de e-mail, onde será fornecido 
     um link para inserir um código e criar um nome de usuário e senha
 7. Clique no convite pendente para ver o código de confirmação que  
     você deve informar ao usuário de acesso compartilhado.

Acesso Compartilhado



Serviços de Cheques
Os serviços de cheques permitem que usuários do banco online sustem o 
pagamento de um cheque pessoal ou solicitem cheques.

Para sustar um cheque:
 1. Clique em Novo Pedido para 
     Sustar um Cheque
 2. Escolha a conta da qual o cheque 
     é compensado
 3. Digite o número do cheque
 4. Clique em Pesquisar para 
     determinar se o cheque já
     foi compensado da conta
  a. Se foi compensado, o cheque 
      não é elegível para sustar
 5. Clique em OK
 6. Clique em Enviar solicitação

Solicitar cheques:
Se você já solicitou cheques do cPort, pode solicitar cheques adicionais 
pelo banco online. Se você não solicitou cheques do cPort antes, ligue para 
1-800-464-0253 para fazer seu primeiro pedido.

 1. Selecione solicitar cheques
 2. Clique em Prosseguir para continuar no site da Harland Clarke
 3. Digite o número da rota 211288239 no cPort e o número da sua con
     ta corrente para fazer login.
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CHECK SERVICES

Check services allows online banking users to do a stop payment on a personal check or re-
order checks. 

To process a stop payment:

1. Click on New Stop Pay Request
2. Choose the account the check is drawn off of
3. Enter the check number
4. Click Search to determine if the check has already cleared the account

a. If it has cleared, the check is not eligible for a stop pay
5. (Optional) Enter in a payee name and stop pay reason
6. Click I agree
7. Click Submit Request

Reorder checks:

If you have previously ordered cPort checks, you can reorder additional checks in eBanking. If 
you have not previously ordered checks from cPort, please call us at 1-800-464-0253 for your 
first order.

1. Select Reorder Checks
2. Click Proceed to continue to the Harland Clarke site
3. Enter cPort’s routing number 211288239 and your checking account number to log in




