
um novo
empréstimo

Como simular

SAIBA COMO REALIZAR A 
SIMULAÇÃO DE UM NOVO 
EMPRÉSTIMO PELA ÁREA 
LOGADA DO PORTAL.



Como realizar a 
simulação de um 
novo empréstimo
A ÁREA LOGADA DO PORTAL DA FUNCESP TRAZ UMA SÉRIE 
DE SERVIÇOS. SIGA OS PASSOS ABAIXO:

ACESSE SUA CONTA
EM QUATRO PASSOS: 
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Clique em Login no canto superior direito da 
página inicial do portal;2

Acesse o portal pelo endereço
www.funcesp.com.br;
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No campo Identifi cação insira o número do seu 
CPF e posteriormente a sua senha.
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Clique em Participantes e Usuários;

Caso você não possua ou não se lembre da senha, 
clique em “Recuperar senha” para obter uma senha 
provisória a ser enviada ao seu e-mail cadastrado. 

Se não tiver um e-mail cadastrado, entre em contato 
com o Disque-Funcesp pelo número (11) 3065 3000 
ou 0800 012 7173.



COMO SIMULAR
UM NOVO EMPRÉSTIMO:
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2
Selecione o menu Empréstimo e clique na aba 
“Empréstimo Pessoal”;

Clique em “estou de acordo e quero prosseguir”;3

1
Uma vez logado, você terá acesso aos Serviços 
On-line;



5

6

Clique no botão Entrar para ser redirecionado ao 
ambiente do Santander;

Selecione o menu Simulação no canto superior 
esquerdo e clique em “Novo Empréstimo”;

Digite o Valor Solicitado e clique em Calcular;
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Opções com os valores das parcelas irão aparecer 
no canto direito da tela. Clique na condição que 
melhor se encaixa a sua proposta;

Se tiver outras dúvidas sobre os serviços disponíveis para 
você, acesse o menu Ajuda no portal para baixar outros 
tutoriais. 6
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Clique em confirmar para gerar a proposta pelo 
sistema.8

Pronto! Agora você tem acesso a sua simulação.

Para formalização do empréstimo, imprima a 
proposta, entregue em qualquer agência do Banco 
Santander e aguarde o protocolo gerado, ele garante 
que sua proposta foi realizada com sucesso.


