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Senha
secundária
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É utilizada para autorizar transações na área
restrita. Caso não tenha, antes de solicitar o
empréstimo, é necessário criar a senha
secundária.

O primeiro passo para obter a senha é
entrar na área restrita do site e clicar no
menu Dados Cadastrais>>Alteração
Cadastral
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Depois clique em Segurança>>Definir
senha secundária e em Enviar código.
Um código será enviado para seu e-mail
cadastrado na base de dados da Néos

3 Digite o código de validação que foi
enviado para o seu e-mail
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Em caso de dúvidas sobre os serviços online
disponibilizados pela Entidade, basta entrar em
contato com a Fundação: (71) 3113-6000 ou
neos@neosprevidencia.com.br

Informe uma senha com no mínimo 6
caracteres e confirme o cadastro4
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1
Na área restrita, clique na opção
Empréstimo e em seguida nas opções:
Simulador >> Empréstimo >> Dados
Bancários  e selecionar a aba Conta
Empréstimo  para cadastro ou
atualização das informações bancárias.

empréstimo
online

Lembrando que, para comprovar as informações, é
necessário anexar documento de comprovação dos
dados bancários como cópia do extrato ou do
cartão da conta.

Após criar a senha secundária, o próximo passo
é cadastrar ou atualizar a conta para o
recebimento do empréstimo.
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Extrato Bancário



A validação dos dados cadastrados é efetuada
pela Néos, em até um dia útil.

1

2

3

Separe os documentos 
Retire clipes e grampos para evitar problemas
com a legibilidade. Além disso, caso a folha
esteja muito amassada, tente melhorar o
aspecto da página 
Antes de anexar o arquivo no sistema, confira
se a digitalização ficou legível, se todas as
informações estão contempladas no
documento

1.
2.

3.

Dicas para digitalizar documentos

Assim, os arquivos serão registrados no nosso
sistema com mais qualidade.
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empréstimo
online

1 Clique em Empréstimo >> Simular
(lado esquerdo da tela)

2 Escolha o tipo de empréstimo (pós-
fixado ou emergencial)
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Após criar senha secundária e efetuar o cadastro da
conta para o empréstimo, o Participante pode
prosseguir com a simulação/solicitação.

3 Digite a margem informada pela
Néos

4 selecione o prazo de parcelamento
desejado/disponível



Postergado - opção para não ter os
descontos das parcelas  de janeiro e
fevereiro
Normal - os descontos são ininterruptos

Depois de preencher todos os campos, serão
demonstrados os valores limites para concessão.
Assim que informar o valor, o Participante deve
clicar em simular duas vezes. Caso esteja de
acordo com os valores da simulação, basta clicar
no botão “solicitar” e escolher a modalidade de
empréstimo: 
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O passo seguinte é baixar o Contrato de
Empréstimo e a Autorização para desconto em
folha de pagamento.

1

2

Primeira página do contrato

 Preencher com as
informações pessoais

1.

Confira, abaixo, as instruções para preencher os
documentos corretamente:

2. Este campo é
destinado ao
preenchimento da
Néos. O Participante
não deve colocar
nenhuma informação
(valores, prazo ou
tipo de empréstimo),
deixar em branco.
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Ultima página do contrato

3. Datar e assinar

4. Assinaturas e
CPF das
testemunhas

4

O contrato deve ser rubricado em todas as folhas,
assinado na última e ter as assinaturas das
testemunhas.

Lembrando que, antes de anexar os arquivos no
sistema, os documentos devem ser digitalizados e
salvos em PDF.
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5. Datar e assinar
5

Autorização de desconto em folha
(Apenas para Ativos)

Para os Participantes lotados no Ed Sede da Coelba, a
autorização de desconto assinada pelo RH deve ser
anexada, juntamente, com o contrato. Apenas para os
Participantes do Interior a Néos irá encaminhar a
autorização ao RH do Patrocinador.11



Os documentos devem ser anexados nos campos
específicos, como indicado abaixo:

Cópia do documento de identidade;
O Contrato, rubricado, assinado e com as
testemunhas;
O comprovante de renda;
O documento comprobatório dos dados bancários
cadastrados no site;
A autorização para desconto em folha, assinada pelo
Participante (apenas para os ativos)

1.
2.

3.
4.

5.

5

4

3

2

1

Todos os documentos deverão ser anexados em PDF
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Vale ressaltar que o PDF do contrato deve ser
gerado em um único arquivo, pois não é possível
anexar as páginas individualmente.

Após anexar todos os documentos, o Participante
deverá ler e aceitar os termos da Norma de
empréstimo.

Sua solicitação só terá sido enviada, se após
confirmação aparecer a mensagem de que o
processo foi realizado com sucesso, caso não apareça
esta mensagem pode estar ocorrendo um dos
problemas abaixo: 

a) Não foi efetuada a opção por umas das
modalidades de empréstimo, postergado ou normal; 
b) Um ou mais documentos exigidos não foram
anexados; 
c) Não foi selecionada a opção de Declaração e
aceitação dos termos da Norma de Empréstimo.

ATENÇÃO!
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Caso a solicitação seja aprovada não é necessário
entrar em contato. Se rejeitada, é necessário entrar em
contato para as devidas orientações.

Deixar de rubricar qualquer uma das folhas do
contrato;
Não assinar o contrato;
Deixar de colocar testemunha no contrato;
Preencher a Cláusula Segunda do Contrato – esta
Cláusula deve ficar em branco;
Não anexar todas as folhas do contrato;
Cadastrar o valor da margem consignável errada;
Anexar cópias de documentos com informações ou
assinaturas ilegíveis;
Anexar documentos que não estejam de acordo
com os dados cadastrais. ex.: o comprovante
bancário deve ser correspondente à conta
cadastrada;
Quando a cópia do cartão do banco não vier frente e
verso, nos casos em que o número da conta for no
verso do cartão;

Serão rejeitadas as solicitações em que o
Participante:
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Caso ocorra rejeição, será necessário que a
operação seja efetuada novamente, corrigindo o
erro do processo enviado anteriormente.

Sempre que a solicitação for rejeita, o
Participante deverá baixar um novo documento
de autorização para ser anexado no novo
processo.

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato
com a Entidade: (71) 3113-6000 ou
neos@neosprevidencia.com.br


