ACESSANDO EXTRATO AMHO
1) Acesse o site da CBPM através do endereço www.cbpm.sp.gov.br
2) Selecione o menu Serviços -> Extrato AMHO, conforme imagem abaixo:

3) Será aberto a tela de login.

PRIMEIRO ACESSO
1) Digite seu CPF e as letras do captcha e clique no botão avançar, conforme imagem abaixo:

2) Será aberta a caixinha para digitar sua senha, digite a senha que definiu anteriormente.

3) Preencha o campo e-mail, numero de telefone e a nova senha que deseja definir. E clique em salvar

4) Aparecerá uma mensagem informando que foi enviado um e-mail para seu e-mail de cadastro.

5) Acesse seu e-mail, clique no e-mail enviado pelo Portal de Serviços – CBPM e clique na opção validar e-mail.

6) Ele deverá lhe fazer uma pergunta de confirmação. Ex: Qual seu ano de nascimento. Escolha a opção correta
e clique no botão Enviar Resposta.

ESQUECI MINHA SENHA
1) Digite seu CPF e as letras do captcha e clique no botão avançar, conforme imagem abaixo:

2) Clique sobre o botão esqueci minha senha.

3) Ele te apresentará o e-mail de cadastro e as seguintes opções: Enviar Lembrete da Senha e Refazer Cadastro.

4) Caso o e-mail cadastrado esteja correta, clique sobre o botão Enviar Lembrete da Senha. Será enviado um email de Lembrete da Senha, se mesmo com o lembrete você não se recordar, ou o e-mail já cadastrado
estiver incorreto, clique sobre a opção “Refazer cadastro”.

REFAZER CADASTRO
1) Ao clicar no botão “Refazer Cadastro”, será aberto uma caixa conforme imagem abaixo, confirme seus dados
e preencha os que estão faltando e clique no botão Salvar.

2) Aparecerá uma mensagem informando que foi enviado um e-mail para seu e-mail de cadastro.

3) Acesse seu e-mail, clique no e-mail enviado pelo Portal de Serviços – CBPM e clique na opção validar e-mail.

4) Ele deverá lhe fazer uma pergunta de confirmação. Ex: Qual seu ano de nascimento. Escolha a opção correta
e clique no botão Enviar Resposta.

RETIRAR EXTRATO AMHO

1) Após fazer seu login no sistema, será exibido a seguinte tela inicial.

2) Clique sobre o menu serviços e escolha a opção Extrato AMHO.

3) Selecione o período.

4) Seleciona uma das opções.

5) Após isso será exibido suas Despesas Médicas.

