MUNICÍPIO DE SUMARÉ
SUPERINTENDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré
CNPJ-10.742.819/0001-88

ABRA A SUA CONTA E RETIRE
O SEU KIT DO SANTANDER.
Caro (a) Servidor (a) Aposentado ou Pensionista do SUMPREV.
Ao abrir a sua conta, você recebera um kit com as principais
informações sobre o seu Pacote de Serviços, os seus cartões e a
senha de acesso para usar a sua conta. Tudo isso para que você
possa começar a utilizar o banco no menor tempo possível.
Para abrir a sua conta e retirar o seu kit, compareça na sede do
SUMPREV, a rua Barbara Blumer n.º 41, a partir do dia
18/11/2020, conforme cronograma abaixo, das 9h às 17h, com a
seguinte documentação:
CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO SUMPREV
NOMES INICIADOS COM AS LETRAS:
A/B/C
D/E/F/G/H
I/J/K/L
M
N/O/P/Q/R
S/T/U/V/W/X/Y/Z

DATA
18/nov
19/nov
23/nov
24/nov
25/nov
26/nov

• RG ou CNH (cópia frente e verso).
• CPF (cópia frente e verso, caso não conste o número no RG ou CNH).
• Comprovante de endereço com prazo inferior a 60 dias da data de
vencimento (conta de luz, agua, gás, telefone, IPTU ou fatura de TV a
cabo - cópia frente e verso).

• Se casado (a), informar nome completo do cônjuge, número do CPF,
data de nascimento e de casamento.
• Para o recadastramento do SUMPREV, trazer também documentos
dos dependentes (se existirem): certidão de nascimento, RG, CPF e
atestado de matrícula escolar, se cursando nível superior (acima de 21
anos)
• Traga sua própria caneta
• Uso obrigatório de máscara para ser atendido
• Dúvidas: Fone SUMPREV – 3903 - 3001
Observação: Se você já tem uma conta-corrente ativa no Santander,
pode permanecer com a mesma conta, não sendo necessário retirar
o kit. Caso queira alterar o seu Pacote de Serviços atual para a nova
oferta, converse com a nossa equipe de atendimento.
Caso queira efetuar a
simulação
da
transferência
do
Consignado ou um novo contrato, trazer no atendimento a cópia do
último Holerite ou Contra Cheque e a Carta DED (saldo devedor
dos
contratos)

