
SUBSÍDIO POR MORTE
hrequerimento

Exmo. Senhor
Presidente do Conselho de Administração
do Cofre de Previdência dos Funcionários
e Agentes do Estado
Rua do Arsenal, Letra E, Apt. 2500, 
1112-803 Lisboa

NOME(S) DO(S) REQUERENTE(S)

residente em

CÓDIGO POSTAL

D / M / A ASSINATURA(S)

,  número de contacto

na qualidade de cônjuge ou herdeiro(s) do(a) sócio(a) do Cofre de Previdência com o número

- 

o senhor (a)

PT50

falecido (a) em

TEL/ TM

INDICAR O Nº DE SÓCIO
, 

, 

NOME DO SÓCIO
, 

D / M / A
como prova(m) pelos documentos juntos, requer(em) se digne 

mandar-lhe(s) pagar o subsídio a que tiver(em) direito, depositando o(s) valor(es) na(s) conta(s) com o(s) IBAN(s):

Pede(m) deferimento

Documentação necessáriak

Cópia da Certidão de Óbito e de Nascimento ou fotocópia do Bilhete de Identidade/ Cartão Cidadão. Em substituição destes, Certidão 
de Nascimento de narrativa completa.

Do Sócio:

Cópia da Certidão de Casamento ou Óbito.
Comprovativo do IBAN (exemplo: o talão de multibanco).

Do cônjuge:

Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do cartão de cidadão ou B.I.
Dos filhos:

Documentos que comprovem a qualidade.
De outros herdeiros:

h A certidão relativa ao cônjuge é desnecessária, desde que seja entregue certidão de nascimento do sócio de narrativa completa.
h Existindo herdeiros menores ou incapazes requererá por eles o representante legal.
h Existindo filhos o nome e assinatura dos maiores devem constar deste requerimento, bem como o nome dos menores.
h As certidões poderão ser obtidas para fins de previdência.
h O requerimento bem como os documentos solicitados poderão ser digitalizados e enviados por email (geral@cofreprevidencia.pt ), ou 
para a morada da sede do Cofre (Rua do Arsenal, Letra E, Apt. 2500, 1112-803 Lisboa).

Observações:
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