
 

1. SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PELO E-MAIL 

atendimentocompesaprev@compesaprev.com.br 

• Para solicitar empréstimo através do e-mail, durante o período de Pandemia provocada 
pelo COVID-19, primeiramente, o participante deverá acessar o site 
www.compesaprev.com.br; 

• Para imprimir o formulário de empréstimo, deve-se clicar o cursor no menu 
EMPRÉSTIMO e, em seguida, na opção COMO SOLICITAR; 

 
• Na página seguinte, após leitura das informações de empréstimo, clicar em 

 
• O participante deverá imprimir e preencher o formulário com suas informações pessoais; 
• Após preenchimento das informações, deve-se datar e assinar na frente e no verso do 

formulário/Contrato. A assinatura deve ser igual a do Documento Oficial (RG ou CNH), 
cuja cópia será enviada junto com a solicitação. Caso não saiba ou não possa assinar, o 
participante solicitante deverá apor a sua digital na frente e no verso do formulário e 
enviá-lo junto com uma foto sua, segurando seu Documento Oficial.  

• Após preencher corretamente o formulário, o participante deve digitalizar frente e verso do 
Formulário/Contrato de empréstimo, anexando digitalmente toda documentação exigida 
no Regulamento de empréstimo: 

 RG; 
 CPF;  
 Comprovante de residência atualizado; 
 Margem consignável (para Participantes do quadro ativo da Compesa), devendo 

ser solicitada diretamente à GAP, através do telefone (81) 3412-9482 ou pelo e-
mail gabrielsantos@compesa.com.br; 
 

• Após, enviar o formulário assinado para o e-mail atendimentocompesaprev@ 
compesaprev.com.br, informando no corpo do e-mail o valor e prazo pretendidos, e 
aguardar contato das atendentes para confirmação da concessão do empréstimo. 

• Excepcionalmente, as solicitações poderão ser entregues na portaria da Fundação 
CompesaPrev, juntamente com toda documentação, no horário das 9h às 15h, de 
segunda à sexta-feira.  

• O prazo da confirmação é de até 24h (dias úteis) a partir do recebimento do e-mail de 
solicitação e será respondido para o mesmo e-mail de origem.  

• Caso haja demora no retorno da solicitação, o participante deverá verificar sua caixa de 
SPAM. 

• Nos casos de não conformidades, entrar em contato com o Setor de Atendimento através 
dos telefones 81.99263-9539 ou 81.9960-0348. 


