
BILHETE ÚNICO Comum 
 

O que é o BILHETE ÚNICO COMUM? 

 

O BILHETE ÚNICO Comum é um cartão inteligente, que armazena valores em dinheiro 

e permite o pagamento da tarifa do Sistema de Transporte Coletivo de Jundiaí de 

maneira rápida, segura e confiável. Os valores de dinheiro bem como todas as 

informações do uso deste cartão inteligente são armazenadas em um chip interno, com 

chaves de segurança e criptografia que tornam o BILHETE ÚNICO o mais moderno e 

seguro sistema de pagamento que existe. 

Quais as vantagens de eu ter um BILHETE ÚNICO COMUM? 

 

Só quem tem o BILHETE ÚNICO COMUM pode: 

. Embarcar de maneira rápida e segura nos ônibus urbanos e terminais de Jundiaí, sem 

se preocupar em manusear valores ou esperar pelo troco. 

. Reaver o dinheiro ainda não gasto em caso de perda ou roubo do cartão. 

. Armazenar qualquer valor no cartão para pagamento de passagens do sistema de 

transporte coletivo. 

. Comprar créditos para o cartão pela internet, pelo site www.bucartaosim.com.br. 

. E desde setembro de 2014 o BILHETE ÚNICO Comum permite que você, após pagar 

a primeira passagem em um ônibus ou terminal, em até 1h30 deste uso, realize a troca 

de ônibus em qualquer lugar que desejar, sem pagar uma nova tarifa. 

Como posso solicitar um BILHETE ÚNICO COMUM? 

 

Para solicitar a primeira via do BILHETE ÚNICO COMUM você pode: 

. Comparecer à sede da Transurb, munido de documento original com foto, sendo seu 

cadastro e cartões gerados no mesmo instante. 

. Solicitar pelo site www.bucartaosim.com.br (o próprio usuário informa o local e data de 

retirada do cartão). 

. Solicitar via formulário, disponível em todos os Terminais de Transporte Urbano de 

Jundiaí (cartão disponibilizado em 3 dias úteis). 

. Postos do “Acessa Jundiaí” nos terminais. 

 

Posso enviar um representante aos locais de cadastro autorizados para 

solicitar serviços em meu nome? 

 

Sim, desde que com procuração com firma reconhecida em cartório. 

Onde posso carregar os créditos do BILHETE ÚNICO COMUM? 

 

Você pode adquirir os créditos em qualquer Terminal do Sistema Urbano de Transporte 

Coletivo de Jundiaí (todos os dias, inclusive domingos e feriados, das 4h às 23h) ou na 

Transurb (loja anexa ao Terminal Central, que funciona de segunda a sexta das 8h às 

http://www.bucartaosim.com.br/


17h). A partir de julho de 2015 os créditos poderão também ser adquiridos via internet, 

no site www.bucartaosim.com.br. 

Quanto posso colocar de crédito em meu BILHETE ÚNICO COMUM? 

 

Para os créditos no Comum o limite máximo de recarga é de R$ 600,00, que também 

corresponde ao valor máximo que o cartão permite acumular. Nos terminais urbanos, o 

valor de recarga mínima é de R$ 20,00 e na Transurb e internet os valores de recargas 

são livres. 

Posso pagar a passagem de outra pessoa utilizando o meu BILHETE ÚNICO 

COMUM? 

 

Não. Os créditos do BILHETE ÚNICO COMUM são de uso pessoal e intransferível. O 

uso do cartão para pagamento da tarifa para outra pessoa configura uso indevido do 

benefício e o titular do cartão pode ser penalizado com a suspensão do benefício da 

integração. 

Há restrição para o uso do BILHETE ÚNICO COMUM? 

 

Não, o bilhete único do tipo COMUM não apresenta restrições ao uso para o titular do 

cartão. 

Tenho um BILHETE ÚNICO COMUM e comecei a trabalhar em uma empresa e 

a receber o Vale-transporte. Posso aproveitar este mesmo cartão? 

 

Sim, deve. Basta informar à sua empresa seu número de cartão. Os créditos de Vale-transporte 

serão utilizados na catraca com preferência em relação aos créditos comuns, podendo ambos 

tipos serem armazenados simultaneamente no mesmo cartão. 

http://www.bucartaosim.com.br/

