PASSO A PASSO EMPRÉSTIMOS
PASSO 1: Se já possui sua senha para acessar o Portal do Participante
Digite seu CPF, clique no botão ACESSAR, confirme seu nome, digite a senha e dê OK.
Em continuidade, siga para o PASSO 3:
PASSO 2: Se ainda não possui sua senha pessoal, veja como obtê-la e solicitar seu
empréstimo:
• Acesse o PORTAL DO PARTICIPANTE.
• Digite seu CPF.
• Confirme o seu nome, clique em “ESQUECI MINHA SENHA” e em seguida digite
sua data de nascimento.
• Você receberá uma mensagem (participante.Net) em seu e-mail corporativo.
• Ao abrir a mensagem você deve cadastrar uma senha com seis letras, e a partir
daí você terá acesso as suas informações.
PASSO 3: Limite de crédito
• Segundo as novas regras, antes de solicitar seu empréstimo a PREVINDUS
autorizará o seu limite de crédito.
• De posse da sua senha, acesse o PORTAL DO PARTICIPANTE / EMPRÉSTIMO/SIMULAR
NOVO EMPRÉSTIMO/PREVINDUS FLEX.
• Tecle em ABERTURA DE CRÉDITO / SIM / PREVINDUS FLEX e imprima o Contrato de
Abertura de Limite de Crédito que será gerado automaticamente. Em caso de não
ser possível a impressão, faça isto depois a partir da pasta download do seu
computador ou solicite nova Abertura de Crédito.
• O Contrato de Abertura de Limite de Crédito deverá ser datado e assinado pelo
participante (testemunhas não assinar), sem rasuras e enviado em via original a
PREVINDUS.
• Esse procedimento de Abertura de Crédito será feito apenas na primeira vez que
for solicitado o empréstimo a partir das novas regras. Nas vezes subsequentes,
esse procedimento não será mais necessário.
• Após aprovação do Limite de Crédito o botão PROSSEGUIR SOLICITAÇÃO torna- se
disponível ao Participante.
PASSO 4: Como solicitar ou renegociar um empréstimo:
• Acesse o PORTAL DO PARTICIPANTE.
• Cadastre ou atualize seus dados bancários em CADASTRO / DADOS PESSOAIS /
DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO DOS VALORES DE EMPRÉSTIMO. A conta
não poderá ser a conta salário. Em seguida clique em ATUALIZAR DADOS.
• Tecle em EMPRÉSTIMO / SIMULAR NOVO EMPRÉSTIMO / PREVINDUS FLEX
• O sistema apresentará automaticamente cálculo efetuado com base no seu
limite de crédito. Caso queira um valor inferior ao demonstrado, substitua o
valor no campo Valor desejado de crédito e clique em SIMULAR NOVO VALOR.
• Para simular, em DADOS PARA CÁLCULO clique em OUTROS VALORES PARA
PARCELAS, de forma a visualizar as opções de valores das prestações mensais e
escolher a que mais se ajusta ao seu orçamento mensal.

•

•

Caso esteja de acordo com as informações, clique em PROSSEGUIR SOLICITAÇÃO,
nesse momento o sistema solicitará a atualização dos seus dados pessoais,
realize as alterações necessárias e clique em ATUALIZAR DADOS, quando o
sistema retornará para a página inicial.
Retorne para a simulação de empréstimo, escolha os valores e clique novamente
em PROSSEGUIR SOLICITAÇÃO, imprima a tela que demonstra todas as
informações, clique em SOLICITAR e aguarde seu crédito na data indicada no
NOVO CONTRATO.

Lembramos que a documentação enviada para a PREVINDUS - Contrato de Abertura de
Limite de Crédito - não pode conter rasuras ou uso de corretivos. A remessa pode ser
feita por malote, correios ou pessoalmente, para o endereço Rua Santa Luzia 735 / 8º
andar – Centro – Rio de Janeiro RJ, aos cuidados do Setor de Empréstimos.
Para tirar suas dúvidas ligue para 2217-1117 ou 2217-1119, no horário das 14:00 às
16:00 horas.

