
Manual Autoatendimento 

BASF Previdência

Alteração de Contribuição G1



Para acessar o autoatendimento da 

previdência, você deverá digitar o 

seguinte link: www.basf.com.br

http://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



Internal

Ao efetuar o clique, o site irá direcioná-lo 

para a página de Login.

Onde você deverá informar seu CPF e 

sua Senha.



Internal

Caso seja sua primeira visita ao 

autoatendimento, clique em Crie uma, 

para que o sistema gere uma senha e 

a envie em seu e-mail.



Internal

Não se preocupe, se você Esqueceu a 

Senha nossoAutoatendimento possui  

a funcionalidade para o reenvio de uma 

nova senha



Internal

Após efetuar o login, você encontrará 

um menu onde uma das opções é: 

Contribuição

Para solicitar uma alteração, selecione a opção: 

Alteração de Percentual de Contribuição



Internal

É possível suspender a 

contribuição no plano e

voltar a contribuir a 

qualquer momento;

Deixar ou começar a 

contribuir com a

suplementar;

Alterar, ou começar a realizar 

contribuição adicional, optando 

por Percentual do salário ou

Valor Definido e preenchendo o

campo correspondente ao lado.

Nesta tela é possível realizar diversas ações referente às suas contribuições no plano de
Previdência, conforme evidenciado abaixo:



Internal

Após realizar as alterações desejadas,

aparecerá o valor total que será descontado

mensalmente em sua folha de pagamento,

caso concorde, clique em Confirmar

Nesta tela é possível realizar diversas ações referente às suas contribuições no plano de
Previdência, conforme evidenciado abaixo:



Internal

Após clicar em “prosseguir”, a tela seguinte

mostrará como é o seu plano atualmente e

como ficará após alterações

Clique em Concluir para prosseguir

com a finalização do processo, ou em

Voltar para voltar a tela anterior



Internal

Alterações solicitadas até o dia 10 

de cada mês, serão aprovadas e 

evidenciadas no pagamento do mês 

vigente. Após isso, as alterações só 

serão evidenciadas no pagamento 

do mês subsequente.

Você receberá um e-mail com todas as 

alterações realizadas.



BASF Sociedade de Previdência 

Complementar

Av. Angelo Demarchi, 123 – Prédio C-110  

1º andar - São Bernardo do Campo - SP 

CEP 09844-900 – Sigla – SA/HPP

Telefone: 0800.773 2303 – opção 5

Email: previdencia.complementar@basf.com

mailto:previdencia.complementar@basf.com

