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PRC: DOCUMENTAÇÃO PARA 
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Os empregados que aderiram ao PRC - Programa de Retenção do Conhecimento da Sabesp, 
devem ficar atentos sobre a tramitação de documentos para solicitação de benefícios junto à 
Sabesprev.

Lembrando que a Fundação está atenta às novas exigências da Lei nº 13.709 - Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), quanto ao tratamento de seus dados.

PARTICIPANTES DO PLANO BÁSICO DE BENEFÍCIOS - BD

O participante do Plano Básico deverá encaminhar os seguintes documentos mínimos:

1 - Requerimento de Benefício  

2 - Termo de Ciência e Notificação

(ambos obtidos na área restrita do portal ou em PDF na área pública)

- Cópia do Termo de Rescisão com a Sabesp;

- Cópia do RG;

- Cópia do Extrato do INSS (contendo número do benefício, espécie, data inicial e comprovação 
de que o beneficio está ativo);
- Cópia de comprovante dos dados bancários, incluindo banco, agencia e conta corrente;

- Copia de comprovante de endereço atualizado.



PARTICIPANTES DOS PLANOS SABESPREV MAIS OU REFORÇO - CD

O participante dos Planos SABESPREV MAIS ou Reforço deverá encaminhar os seguintes documentos 
mínimos:

SABESPREV MAIS

1 - Requerimento de Benefício  

2 - Termo de Ciência e Notificação

(ambos obtidos na área restrita do portal ou em PDF na área pública)

- Cópia do Termo de Rescisão com a Sabesp;

- Cópia do RG;

- Cópia de comprovante dos dados bancários, incluindo banco, agencia e conta corrente;

- Copia de comprovante de endereço atualizado.

PLANO DE REFORÇO

1 - Requerimento de Benefício  

(obtido na área restrita do portal ou em PDF na área pública)

- Cópia do Termo de Rescisão com a Sabesp;

- Cópia do RG;

- Cópia de comprovante dos dados bancários, incluindo banco, agencia e conta corrente;

- Copia de comprovante de endereço atualizado.

Os documentos devem ser digitalizados de forma legível.

Todos os requerimentos, sejam de benefício ou resgate, devem ser encaminhados para o e-mail 
formularios@sabesprev.com.br. Os demais canais de atendimento tendem a ter um maior tempo de 
resposta para essa demanda.
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Distribuição online
Jornalista responsável: Caroline Particelli Paviatto (MTB 41943)
Diagramação: Gabriel de Melo Pires

Boletim Fundação é uma publicação da
Fundação Sabesp de Seguridade Social - Sabesprev Alameda Santos, 1827, 14º andar

São Paulo, SP - CEP.: 01419-909
Telefone: (11) 3145-4600
Central de Atendimento: 08000.551827
www.sabesprev.com.br
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