
                                                 
 

 

Identificação do Participante: 

Nome: ____________________________________________________________________________________ 

RG: _______________________CPF: ________________________ Patrocinadora: ______________________ 

E-mail: _________________________________________________ SAP: ______________________________ 

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

Endereço completo: _________________________________________________________________________ 

CEP: ___________________ Cidade: ______________________ Estado: _______________________________ 

Telefone residencial: ________________ Telefone comercial: ________________ Celular: __________________ 

 

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.  

Caso não a possua, 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 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 do Benefício 

Conforme previsto no artigo 28- parágrafo 3 do regulamento do plano, o Pecúlio por Morte ou por Invalidez será 

pago à vista, em parcela única, até o último dia útil do mês subsequente ao do requerimento, extinguindo-se 

com o pagamento toda e qualquer obrigação da FUNDAÇÃO, em relação ao Participante e seus dependentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PECÚLIO POR INVALIDEZ 

PLANO SUPLEMENTAR 

SUPLEMENTAR  

OBRIGATÓRIA A IMPRESSÃO FRENTE E VERSO 



 
                       REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO- PECÚLIO INVALIDEZ- PLANO SUPLEMENTAR 

                                                           -- OBRIGATÓRIA A IMPRESSÃO FRENTE E VERSO-- 

 

 

 

Documentação Necessária para requerimento de Pecúlio Invalidez 

- 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) 

-  Carta de concessão de benefício do INSS 

 

 

 

 

 

 

___________________________________, ________ de _________________ de ______ 

Local e data 

 

___________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO- PECÚLIO POR INVALIDEZ – PLANO SUPLEMENTAR 

Empregadora: _________________________________ Nome: __________________________________________ 

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

Local e Data: ___________________________________  

                 ________________________________________________ 

        Nome do responsável RH 

 

_____________________________________________ ________________________________________________ 

Assinatura do participante    Assinatura do Responsável RH 

 

mailto:funepp.contato@br.nestle.com

