
Manual Autoatendimento 

BASF Previdência

Alteração de Dados Pessoais



Para acessar o autoatendimento da 

previdência, você deverá digitar o 

seguinte link: www.basf.com.br



Após entrar no site, 

selecione a opção: 

Quem Somos

Ao clicar em Quem Somos, o site mostrará 

diversas opções, sendo uma delas: 

BASF Sociedade de Previdência



Após clicar em BASF Sociedade de 

Previdência, selecione a opção: 

Atendimento



Logo após clicar em atendimento, o site irá 

direcioná-lo para a página da Previdência, 

onde você deverá clicar em: 

AUTOATENDIMENTO



Ao efetuar o clique, o site irá direcioná-lo 

para a página de Login. 

Onde você deverá informar seu CPF e 

sua Senha.



Caso seja sua primeira visita ao 

autoatendimento, clique em Primeiro 

Acesso, para que o sistema gere 

uma senha e a envie em seu e-mail.



Não se preocupe, se você Esqueceu a 

Senha nosso Autoatendimento possui 

a funcionalidade para o reenvio de uma 

nova senha



Após efetuar o login, você encontrará 

um menu onde uma das opções é:

Cadastro

Para alterar os seus dados pessoais selecione a 

opção:

Dados pessoais, dentro de “Cadastro”



Aparecerá a seguinte mensagem, basta clicar 

fora dela para seguir com a alteração dos seus 

dados pessoais.

* Lembrando que nessa tela é possível alterar apenas 

dados de contato (endereço, telefone e e-mail) e 

dependentes, não sendo possível alterar dados bancários 

e dados pessoais, para esses casos é necessário entrar 

em contato com a área da Previdência.



Clicando em Alterar Dados você 

será direcionado a tela de alteração 

de dados de contato e dependentes



Nesta tela existem duas opções para 

alteração: Dados para contatos e 

Dados dependentes/beneficiários

Para alteração de dados para contato, 

basta clicar em Alterar



Após realizar as alterações 

necessárias, clique em Salvar para 

finalizar o processo.



Alterações solicitadas até o dia 10 

de cada mês, serão aprovadas no 

mês vigente. Após isso, as 

alterações serão evidenciadas 

apenas no mês subsequente.
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