
 

 

Nova Hartz (RS), Fevereiro de 2016. 

Clientes ViaMARTE: segunda via de boleto devido 

A cobrança da ViaMARTE, salvo negociação diferenciada, é 100% registrada no sistema 

bancário. A solicitação da segunda via só será necessária caso o correio não tenha feito a 

entrega do boleto original ou de extravio pelo cliente. Mantenha seus dados cadastrais e de 

cobrança atualizados com a nossa equipe comercial. 

Dê preferência ao DDA na gestão das suas contas a pagar. Isso elimina a necessidade da 

segunda via, você administra suas contas de forma muito mais efetiva e segura. Converse 

sobre este assunto com o gerente da sua instituição financeira. 

Cliente ViaMARTE pode solicitar segunda via do boleto registrado através deste link: 

https://lojista.viamarte.com.br/lojista/segundaviaboleto 

Neste endereço da internet o cliente DEVE informar seu CNPJ e o número da fatura ou da nota 

fiscal emitida contra ele pela ViaMARTE. Se o sistema receber um par de chaves válidas (CNPJ 

+ FATURA ou NOTA) os títulos em aberto serão listados. A relação pesquisada, caso isso se 

aplique à sua empresa, retornará os títulos de todos os CNPJs vinculados ao CNPJ fornecido 

(GRUPO). Da relação pesquisada a linha referente ao título alvo da busca será exibida em 

PRETO, demais títulos, se existirem, vencidos serão exibidos em VERMELHO e aqueles a vencer 

com vencimento no dia da pesquisa ou a posterior serão exibidos em AZUL. Solicitação de 

segunda via relativa a título vencido irá depender de cada instituição financeira onde ele foi 

registrado, será processada solicitação de segunda via se o título vencido ainda não tiver sido 

encaminhado à cobrança cartorial ou se ele estiver dentro da janela de final de 

semana/feriado. 

Por questões de segurança a solicitação da segunda via deve ser feita registro a registro, um 

por um. Ao clicar na coluna DOCUMENTO do registro pretendido será exibida uma página 

passo a passo e dali, se acionado o botão [Gerar segunda via], você será redirecionado para a 

página da instituição financeira onde o título está registrado. Utilize os dados pesquisados do 

lado da ViaMARTE na página da instituição financeira (copie e cole entre abas).  

A solicitação desta segunda via será processada dentro da instituição financeira onde a 

ViaMARTE efetuou o registro original, cuide para estar navegando em uma conexão segura 

(HTTPS), e mantenha atualizada a segurança do seu computador. Não aceite links de terceiros, 

faça tudo diretamente no site da instituição financeira com os dados fornecidos na pesquisa 

ViaMARTE. Caso você enfrente problemas ou tenha dúvidas adicionais sobre os títulos devidos 

faça contato através do botão [Contato].    

Atenção: se você já realizou o pagamento saiba que o reflexo/baixa disso da relação 

pesquisada no viamarte.com pode levar até 48 horas úteis para ser processada internamente 

e deixar de ser exibida na lista dos títulos devidos. 
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