
Entenda quais são os passos para fazer
o Recadastramento Obrigatório

e não interromper o pagamento do
seu benefício e nem suspender

seu plano de saúde.

Você tem até 31 de agosto de 2016
para atualizar seus dados e

de seus beneficiários na Sistel.

O Recadastramento é

OBRIGATÓRIO
e evita que seu benefício e

planos de saúde sejam suspensos.

RECADASTRAMENTO

2016
OBRIGATÓRIO
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O Recadastramento é
obrigatório para todos
como uma forma de
aumentar a segurança
de seu plano.



Será obrigatório o reconhecimento
da firma da assinatura em cartório.

Os dados no formulário estão
pré-preenchidos. É necessário
atualizar somente os dados
incorretos e/ou complementar
aqueles não preenchidos

Importante: mesmo não havendo
dados a atualizar, é necessário
enviar o formulário de
Recadastramento preenchido,
assinado e com firma da
assinatura reconhecida em cartório.

Mantenha o cadastro de 
beneficiários atualizado para 
pagamento da pensão e do pecúlio 
(em caso de falecimento do titular).

FIQUE ATENTO
AO PRAZO FINAL DE
RECADASTRAMENTO

E EVITE QUE
SEU BENEFÍCIO

E PLANO DE SAÚDE
SEJAM SUSPENSOS

DATA FINAL
31/8/2016

 
Em caso de dúvidas e esclarecimentos,

acesse o menu Fale Conosco
em nosso site ou

ligue para a Central de Relacionamento:

0800 602 1801

A atualização
é muito simples
de fazer.

É muito importante atualizar
seu cadastro junto à Sistel para
que o pagamento do seu
benefício e o plano de saúde
não sejam suspensos.

1. O Formulário de
Recadastramento Obrigatório
será enviado para sua residência.

2. Preencha os dados que tem
alguma alteração, imprima o
formulário e assine.

3. Reconheça a firma da sua
assinatura no cartório.

4. Devolva o formulário com o
comprovante de recebimento atualizado
do INSS ou uma declaração de que você
recebe benefício no INSS em anexo.
Caso ele não venha junto ao formulário,
seu recadastramento ficará pendente e
não será concluído, acarretando a
suspensão de seu pagamento mensal
e assistência médica.

5. Envie o formulário para o endereço:
SEPS 702/902, Conjunto B, Bloco A,
Ed. General Alencastro, Asa Sul
Brasília – DF - CEP 70390-025
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