
Site tem novidades exclusivas
para você

Os aposentados da Prebeg já podem conferir as mudanças na área restrita do site 
da entidade, com novas ferramentas e acesso a uma série de informações sobre seu plano.
A navegação é simples e ágil para que você encontre sem dificuldades os dados e
documentos que estão agora à sua disposição no site.

Por conter informações sigilosas, o participante só poderá entrar na nova área 
através de uma senha que está sendo enviada via correio para o primeiro acesso. 
O processo é o seguinte:

1. Dentro do site da Prebeg (www.prebeg.org.br), clique no botão “Acesso à Área do
Participante”.

2. Abre-se uma tela com dois espaços para preencher: seu login (será sempre o número
de seu CPF) e senha.

3. No primeiro acesso, você deve usar o código que lhe foi enviado via correio. Depois,
entre em “Alterar sua Senha” e escolha uma combinação com seis dígitos - podem ser
letras ou números, em qualquer ordem. Lembre-se de memorizar essa senha.

A partir daí, você terá muitas informações e novidades. Quer ver?
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Na nova “Área do Participante”, você estará em uma parte do site feita somente para você,
com informações exclusivas e pessoais, além de novas ferramentas e acesso a documentos
legais, entre outras opções que facilitam seu dia a dia. “Basta um clique para que o assistido
consulte os dados que necessita a qualquer momento de qualquer lugar. Buscamos aprimorar
nosso atendimento, estreitar o relacionamento da entidade com os participantes e aumentar
sua satisfação com os serviços oferecidos”, explica Arnaldo Serighelli, diretor das fundações de
previdência do Itaú Unibanco. A próxima fase do processo prevê a liberação da área restrita
para os demais participantes.

Cadastro
Disponibiliza as seguintes informações:
Para consulta
• Dados pessoais
• Dados bancários
• Dados residenciais
Para alteração
• Dados residenciais, telefone e e-mail

Entidade
Permite consulta a:
• Aniversariantes
• Últimas homenagens
• Novos assistidos da Prebeg

Financeiro
O assistido pode consultar e imprimir a 2ª via do
holerite

Documentos Legais
Possibilita o acesso ao Estatuto, ao Regulamento e
aos formulários referentes aos processos do plano
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O que tem na “Área do Participante”

Caso você ainda não tenha recebido sua senha ou precise de algum esclarecimento

específico, entre em contato com a Prebeg, de 2ª a 6ª feira das 9h30 às 12h30 e das 13h30

às 17h30, pelo telefone: (62) 4005 4141. 

Pela internet: www.prebeg.org.br – Canal “Fale Conosco”


