Como Filiar-se e Pagar Anuidade
CBX
Para se filiar e pagar a anuidade CBX, Você deve seguir os seguintes passos:
1 - Entre no site www.cbx.org.br.
2 - Clique em cadastro geral.
3 - Leia com atenção e ao final clique em clique aqui (para fazer seu cadastro).
4 - Preencha todos os dados e ao final clique em salvar
5 - Anote o seu numero de id que será informado logo na sequencia.
Aguarde dois dias e entre novamente no site da CBX e siga os passos abaixo para imprimir seu boleto.
1 - Entre no site www.cbx.org.br.
2 - Clique em emissão de taxas.
3 - Clique em anuidade de jogador adulto.
4 - Digite no espaço próprio o seu id (aquele que você anotou quando completou o seu cadastro) ou no outro espaço o seu
primeiro nome.
5 - Clique em buscar.
6 - Quando aparecer uma linha com seu id nome e a inscrição pendente em vermelho, clique em cima do nº de seu id (que
deve estar na cor azul).
7 - Se aparecer o seu cadastro, atualize os dados e clique em salvar (dificilmente ocorrerá pois você acabou de se
cadastrar então seu cadastro está atualizado).
8 - Vai aparecer uma nova tela onde você deve clicar em emitir boleto.
9 - Se o seu cadastro estiver atualizado, vai aparecer direto esta nova tela. Clique emitir boleto.
10 - Se você andou certo deve aparecer o boleto. Ai é só imprimir e pagar no banco.
11 - Tem um pequeno bug neste programa de boleto e pode acontecer de apresentar uma tela com erro quando você clicar
em emitir boleto. Não se desespere!
12 - Dê um comando de fechar esta tela, ou voltar na seta de retorno.
13 - Na sequência clique novamente em emitir boleto.
14 - Agora é só imprimir e pagar no banco.
Pode acontecer em raríssimas ocasiões de não dar certo mesmo na segunda chamada do emitir boleto.
Se acontecer, tem que mandar email para pablyto@terra.com.br, pablyto@cbx.org.br ou bento1306@gmail.com pedindo
ajuda.
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