
-- OBRIGATÓRIA A IMPRESSÃO FRENTE E VERSO-- 

 
 

                                                 
 

 

Identificação do Falecido: 

Nome: ___________________________________________________________________________________ 

Patrocinadora: _______________________________Matrícula Empresa (SAP):_________________________ 

CPF: ________________________________ 

 

Identificação do Beneficiário- Executor do Funeral: 

Nome: _____________________________________________________________________________________ 

RG: ______________________CPF: ___________________ E-mail pessoal: ______________________________ 

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.  

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. 

 

 

 

 

OBRIGATÓRIA A IMPRESSÃO FRENTE E VERSO 

 

 

 

 

 

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO 

DE AUXÍLIO FUNERAL-  PLANO BÁSICO 

BÁSICO  



-- OBRIGATÓRIA A IMPRESSÃO FRENTE E VERSO-- 

 
 

 

 

Dados Bancário para Crédito do Benefício- Conta Santander 

Nome do banco: Santander   Nº do banco: 033  

Conta Corrente: _______________________    Agência:_______________ 

 
Solicito o benefício do auxílio funeral de acordo com o Regulamento do Plano Básico, da patrocinadora acima 

citada.  

 

 

___________________________________________    __________________________     

Local e data         Assinatura 

 

 

 

Conforme o regulamento do plano, o Auxílio-Funeral consiste em um pagamento, em parcela única, de valor igual 

R$ 1.745,50 *, pago ao executor do funeral no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da apresentação da 

certidão de óbito. 

* valor de referência ano 2018, atualizado anualmente pelo INPC 

 

 

- Cópia da certidão de óbito 

- Nota fiscal original dos gastos com funeral, nomeada ao executor do funeral (quem efetuou os pagamentos), 

contendo os dados do falecido  

- Cópia do RG e CPF do executor do funeral 

- Cópia do comprovante dos dados bancários (cópia do cartão ou cheque, declaração do banco ou extrato 

bancário) do executor do funeral 

- Cópia do comprovante de residência do executor do funeral 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL- PLANO BÁSICO 

REQUERIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL- PLANO BÁSICO 

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

