
 

 

Identificação do Falecido 

Nome: ____________________________________________________________________________________ 

CPF: ________________________ SAP:______________________ 

 

Identificação do Beneficiário 

Nome: ____________________________________________________________________________________ 

RG: _______________________CPF: ________________________ Patrocinadora: ______________________ 

E-mail: _________________________________________________  

Estado civil: ____________________ Nº de dependentes do  IR: _________ Data de Nascimento: ____________ 

Endereço completo: _________________________________________________________________________ 

CEP: ___________________ Cidade: ______________________ Estado: _______________________________ 

Telefone residencial: ________________ Telefone comercial: ________________ Celular: __________________ 

 

Solicito por meio deste formulário a pensão por morte do falecido indicado acima. 

 

ATENÇÃO: A FUNEPP utiliza o Banco Santander como instituição financeira processadora de pagamentos e, por 

isso, todos os beneficiários devem possuir uma conta salário¹ no Santander.  

Solicite ao seu RH a carta requerendo a abertura de conta e compareça a uma agência do Santander, munido 

desta carta e de seus documentos (RG, CPF, comprovante de residência).  

Informe a seguir os dados da conta aberta para pagamento. 

¹ A conta salário, ou conta de registro, é destinada a receber salários, aposentadorias, pensões e 

similares. Ela pode ser aberta somente na instituição financeira que processa a folha de pagamento (no 

caso da FUNEPP, o Banco Santander) de acordo com os termos da resolução 3.424 do Conselho 

Monetário Nacional. 

 

 

Dados Bancários Santander para Crédito do Benefício: 

Nome do banco: Santander   Nº do banco: 033  

Conta Corrente: _______________________    Agência:_______________ 

 

 

 

 

REQUERIMENTO DE PENSÃO POR MORTE 

PLANO FUNDAMENTAL 

Fundamental 

 



 

 

 

Adiantamento Mensal 

Você pode optar por receber um adiantamento da sua Renda Mensal (vale adiantamento, correspondente a 

35% do seu recebimento mensal). 

 

Descontos- Confirme seus benefícios junto ao RH 

Autorizo a FUNEPP a descontar da Renda Mensal quaisquer débitos porventura existentes em favor da 

patrocinadora, decorrentes de uso dos benefícios por esta concedidos. Autorizo, ainda, a continuidade dos 

seguintes descontos: 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________   _______________________________ 

Local e data        Assinatura 

 

 

 

Este formulário destina-se à solicitação de Pensão por Morte  

Conforme o regulamento do Plano Fundamental, exclusivamente no caso dos participantes assistidos que já se 

encontravam nessa qualidade em 12/10/2016, a Pensão por Morte será paga de forma vitalícia para o cônjuge 

ou companheiro que for reconhecido pela Previdência Social. 

Para o beneficiário cônjuge ou companheiro de participante assistido que tenha adquirido essa qualidade a 

partir de 13/10/2016, a Pensão por Morte será paga apenas durante o período em que o dependente estiver 

recebendo o correspondente benefício da Previdência Social. 

 

 

 

OBRIGATÓRIA A IMPRESSÃO FRENTE E VERSO 

  

 

 

 

 

 

   ORIENTAÇÕES PARA O REQUERIMENTO DE PENSÃO POR MORTE 

Desejo receber mensalmente um adiantamento de 35% da Renda Mensal. 

Cooperativa de Crédito Compras do Grêmio 

REQUERIMENTO DE PENSÃO POR MORTE- PLANO FUNDAMENTAL 



 

 

 

 

- Cópia do Atestado de óbito do colaborador ou aposentado 

- Cópia da carteira de identidade e CPF ou CNH 

- Cópia do comprovante de endereço 

- Cópia do comprovante dos dados bancários da conta Santander (cópia do cartão ou cheque, extrato bancário ou 

declaração do banco) 

- Atestado médico emitido por um médico da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios- Apenas para 

os casos que haja isenção do imposto de renda 

- Este formulário devidamente preenchido e assinado deve ser entregue ao RH local juntamente com os documentos 

solicitados abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNEPP | funepp.contato@br.nestle.com | (11) 5102-1849 opção 2 - Atendimento das 08h às 16h 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO PARTICIPANTE 

 

REQUERIMENTO DE PECÚLIO POR MORTE- PLANO FUNDAMENTAL 

Empregadora: _________________________________ Nome: __________________________________________ 

Matricula Empresa (SAP): ________________________ CPF/MF: _________________________________________ 

Local e Data: ___________________________________  

                 ________________________________________________ 

        Nome do responsável RH 

 

_____________________________________________ ________________________________________________ 

Assinatura do participante    Assinatura do Responsável RH 

 

REQUERIMENTO DE PENSÃO POR MORTE- PLANO FUNDAMENTAL 

mailto:funepp.contato@br.nestle.com

