
Antes de solicitar, confira se seu cadastro está atualizado. Assim, 
você poderá receber o código de segurança sem nenhum 
problema. Veja mais informações a seguir:

1

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR 
O SEU EMPRÉSTIMO

Acessando o sistema

2 Atualização de dados

Vá ao site www.faceb.com.br e escolha a área de Acesso Pessoal / Empréstimo. Digite 
somente os números do seu CPF, sua senha e clique no botão Acessar.

Já dentro do sistema e antes de fazer sua solicitação, veri�que se seus dados de e-mail e 
celular estão atualizados, clicando em Previdência / Ficha de Recadastramento. 



3 Conta bancária

(61) 1234-5678 esilva@gmail.com

Caso não estejam corretos, dê dois cliques no seu e-mail e / ou celular, corrija a informação 
e clique no botão Gravar.

Agora vamos para a parte de conta bancária. Caso você seja aposentado, o empréstimo 
será creditado na conta onde você recebe sua aposentadoria Faceb. Se você for 
participante ativo e tiver dúvida sobre a conta que está cadastrada na Faceb, veri�que na 
aba Previdência / Dados Pessoais. Se quiser alterar, é necessário entrar em contato com 
a área de Previdência da Faceb (previdencia@faceb.com.br ou 3312-0201, opção 2).  



Agora é só aguardar a confirmação do empréstimo e se preparar para fazer um 
uso consciente do seu dinheiro.

Após tudo conferido, clique em Empréstimo / Requerimento.

Siga as instruções destacadas na cor vermelha e clique no botão Simular. Selecione o 
número de parcelas que você deseja �nanciar. Ao �nal, clique no botão Contratar.  

Essa parte é novidade e foi implementada para a sua proteção. Escolha como quer receber seu 
código de segurança. Se você escolher e-mail, uma mensagem do endereço previdencia@faceb.-
com.br será enviada. Se for celular, o envio será por mensagem SMS. Digite o número que você 
recebeu e clique no botão Validar código. 

4 Simulando seu empréstimo

Código de 
segurança


