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O que é a solicitação de saque?

◼ Todo participante que esteja em benefício no plano de Previdência 
Complementar BASF, ou seja, todos os aposentados, poderão solicitar
um percentual de saque limitado a 25% sobre o saldo. Lembrando que o 
saque é limitado ao mínimo de 5% até a somatória de 25% sobre o saldo.

◼ Para G1 o saque é feito em cima das contribuições do participante, 
enquanto G2 é feito sobre o saldo total.

A seguir, você verá um passo a passo sobre como realizar a solicitação 
de saque através do Autoatendimento.



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:

Benefício

Para solicitar um percentual de saque, selecione a opção:

Alteração de Percentual de Saque dentro de 

“Contribuição”



Agora, basta selecionar o percentual desejada na barra: Novo 

Percentual. O que já foi sacado anteriormente e o valor 

estimado do novo saque aparecerão nos campos ao lado

Após realizar as alterações desejadas 

clique em: Prosseguir



Clicando em “prosseguir”, a seguinte tela 

mostrará como é o seu benefício atualmente e 

como ficará após a solicitação

Clique em Confirmar Alterações para 

prosseguir com a finalização do processo, ou 

em Restaurar padrão para voltar a tela 

anterior



Se estiver certo da sua 

alteração, clique em: 

Confirmar

Caso fique em dúvida sobre o 

valor escolhido, clique em: 

Declinar e reinicie o processo.

Solicitações até o último dia de 

cada mês serão aprovadas e 

evidenciadas no último dia do mês 

subsequente. 
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