ORIENTAÇÕES
À FAMÍLIA
DO BANESPIANO

I

nformações importantes para a
coletividade banespiana. A Abesprev
desenvolveu, através de sua área de Serviço
Social, este breve roteiro que fornece
orientações básicas de como devem proceder os
familiares de nossos associados e aposentados
em geral do Banespa/Santander em caso de
falecimento do aposentado. A área de Serviço
Social da Abesprev encontra-se à disposição para
orientar, instruir e acompanhar as providências
que devem ser adotadas pelos familiares.
A área jurídica da Abesprev também oferece
suporte aos familiares. A seguir listamos
entidades, endereços e serviços prestados por
cada uma delas.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
– Ligar para o telefone 135 e agendar pensão por morte urbana, tendo em mãos o
CPF ou o número de benefício do INSS do falecido;
– No ato do agendamento é importante ter os seguintes documentos:
– Certidão de óbito;
– Documentação de identificação do falecido.
Observação importante
– Se houver filhos ou equiparados o benefício é devido até os 21 anos de idade, ou
vitalício no caso de incapacidade;
– Protocolar o pedido de benefício dentro de 30 dias após o falecimento se o prazo for
ultrapassado, o benefício valerá a partir da data de entrada do requerimento.
A área de Serviço Social da Abesprev pode auxiliar quanto a essas providências.

BANESPREV – FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
(Complementação de aposentadoria)
Rua Álvares Penteado, 160 - 2º andar - Centro - São Paulo/SP
Fone: (11) 3004-1001 / 0800-705-1001.
O Banesprev paga os benefícios de aposentadoria e pensão para os participantes dos
seus Planos.
Comunicar ao Banesprev o falecimento do participante, sendo fundamental ter os
seguintes documentos:
– Certidão de óbito;
– Carta de concessão de pensão do INSS;
– Requerimento de concessão de pensão;
– Declaração de encargos de família para fins de Imposto de Renda.
O valor da complementação de pensão, será definido após a entrega da
documentação fornecida pelo INSS (carta de concessão).

CABESP – CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Boa Vista, 293 - Centro - São Paulo/SP
Fone: (11) 4404-2636 / 0800-722-2636 - CEP: 01014-915.
A Cabesp é a instituição responsável pela assistência médica aos funcionários do
Banespa. Tomar a seguinte providência:
– Enviar à Cabesp correspondência contendo cópia da certidão de óbito e a carteira
do plano do beneficiário falecido. Isso deve ser feito assim que a certidão de óbito
for emitida.
A Cabesp enviará orientação sobre a documentação necessária para que a(o)
pensionista torne-se titular contribuinte do plano de saúde.

ABESPREV - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS
PREVIDENCIÁRIOS DOS BANESPIANOS
Rua Líbero Badaró, 293 - 31º andar - conjunto 31A
abesprev@abesprev.com.br / abesprev@uol.com.br
Fones: (11)3244-2540 e 0800-778-2222 FAX: (11)3244-2540 ramal 226
Rua Líbero Badaró, 293 - 31º andar - conjunto 31A - São Paulo/SP - CEP 01009-000.
– A Abesprev conta em sua estrutura com a área de Serviço Social que orienta os
parentes do falecido em relação aos procedimentos junto à Previdência Social
(INSS), Mutuoprev (Caixinha da morte), seguros de vida e acidente pessoal da
Abesprev;
– Faz a recepção e encaminhamento para as demais entidades sobre os assuntos
relacionados ao falecimento e sobre a assistência de auxílio funeral, se o falecido
tinha esse benefício;
– A área jurídica oferece auxílio nos procedimentos relativos ao inventário e verifica se
há alguma ação judicial em nome do falecido.

MUTUOPREV – FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Rua Líbero Badaró, 293 - 31º andar - conj. 31A - mutuoprev@mutuoprev.com.br
Telefones: (11)3244-2540 e 0800-778-2222 FAX: (11)3244-2540 ramal 226.
Rua Líbero Badaró, 293 - 31º andar - conjunto 31A - São Paulo/SP CEP 01009-000.
A Mutuoprev administra o Plano II de benefícios que substituiu a antiga Caixinha
da Morte, um seguro mútuo que muitos banespianos possuem.
A Mutuoprev oferece o Plano I de previdência complementar destinado
aos familiares dos banespianos e demais interessados.

DEMAIS INSTITUIÇÕES

RH do Banco Santander
• Auxílio Funeral e apólice 3039
Avenida Juscelino Kubitschek, 2401 - Vila Olímpia - São Paulo/SP
Fone: (11) 3012-3456 / 3553-7994 rh.folhadepagamento@santander.com.br
– Verificar se o falecido contribuía com a apólice 3039 e se tem direito ao benefício
do auxílio funeral.
Banco Santander
– Importante obter o extrato mensal da conta corrente para verificar quais débitos
são realizados na conta corrente e também os vencimentos, tais como INSS e
Banesprev;
– Comparecer na agência onde o falecido(a) tinha conta, levando a certidão de óbito
e outros documentos e informar-se sobre: abertura de conta corrente para depósito
de vencimentos de pensão: aplicações financeiras, se existirem; débitos automáticos
e outras providências.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Avenida Rangel Pestana, 300 - Térreo - guichês 20 e 21
Fones (11) 3243-3400 / 3243-3838
– A Secretaria da Fazenda faz a complementação de aposentadoria para quem faz
jus a esse benefício.

Afabesp – Associação dos funcionários aposentados do Banespa
Rua Direita, 32 - 3º andar - Centro - São Paulo/SP CEP: 01002-000
Fone: (11) 3291-4199 / 3291-4194.
– Verificar se o falecido era associado; se havia alguma ação judicial em andamento.
– Contato pode ser feito pelo email: assistsocial@afabesp.org.br

Afubesp - Associação dos funcionários do Santander/Banespa,
Banesprev e Cabesp
Rua Direita, 32 - 2º andar - Centro - São Paulo/SP CEP: 01002-000
Fone: (11) 3292-1744.
– Verificar se o falecido era associado; se havia alguma ação judicial em andamento.

Abas – Associação Banespiana de Assistência Social
Rua Senador Paulo Egídio, 34 - Centro - São Paulo/SP
CEP: 01006-010 - Fone: (11) 3115-2514
– Verificar se o falecido era associado.

Apabex – Associação de Pais Banespianos de Excepcionais
Praça Monteiro dos Santos, 43 – Vila Mariana - São Paulo/SP
CEP: 04117-095 - Fone: (11) 5081-9000
– Verificar se o falecido era associado.

Visite nosso site
www.abesprev.com.br
Redes Sociais
facebook.com/abesprev
www.instagram.com/abesprev

