Solicitação de Pagamento de Sorteio – Pessoa Física

Valor Bruto Reajustado

Uso exclusivo da SulaCap
Valor Líquido Reajustado

Plano

Título(s)

Data de Pagamento

610012
Data da Extração

Valor Bruto do Sorteio

Data do sorteio:

R$ 533,34

Nome do Beneficiário

E-mail do Beneficiário

Telefone do Beneficiário

Profissão

Renda Mensal

Recusou-se a informar

Faixa:
Até R$ 1.000,00
De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00
De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00
De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00
Acima de R$ 15.000,01
Recusou-se a informar

Forma de Pagamento

Crédito em Conta Corrente
Banco

Crédito em Conta Poupança
Agência

Conta

1º Titular da Conta Conjunta

Sim

Não

Nome do 1º Titular da Conta

Grau de Parentesco do Titular do Comprovante de Residência(caso não seja o próprio contemplado)

Nome Completo do Autorizador

E-mail do Autorizador

Rosimeire dos Anjos

rdosanjos@metlife.com

Observação:

Documentação Necessária
Cópia legível do documento de identificação do Beneficiário - Válido em todo território nacional.
Exemplo.: Carteira de Identidade, Carteira de Registro no Conselho da Profissão, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação ou
Registro Nacional de Estrangeiro, dentro do prazo de validade. O Passaporte será aceito com a identificação do país de expedição.
CPF do Beneficiário (Cadastro de Pessoa Física).
Cópia legível do comprovante de residência do Beneficiário, dentro do prazo de 180 dias.
Exemplo: Conta de água, conta de luz, conta de gás, conta de telefone fixo/celular, extrato de cartão de crédito, imposto
municipal/estadual/federal, fichas de compensação (em seu nome ou do cônjuge/companheiro(a)/pais/irmãos/filhos).
Caso o comprovante apresentado esteja em nome do cônjuge/companheiro(a)/pais/irmãos/filhos, para validação do grau de parentesco, será
necessário:
a) Se houver sobrenomes iguais, basta a informação do parentesco;
b) Para sobrenomes diferentes, enviar cópia simples da documentação suporte (Ex. Certidão de casamento, declaração de união estável,
certidão de nascimento, RG).
c)Encaminhar um comprovante bancário da conta que será realizado o depósito,pode ser uma cópia do cartão ou extrato bancário.
Obs.: A declaração de residência poderá ser feita pelo próprio beneficiário, desde que obedeça ao texto padrão fornecido pela SULACAP e
possua assinatura com reconhecimento de firma por semelhança.
_______________________________________/___/20____- CPF ____._____._____-___- ASSINATURA:___________________________

