CONSULTAR E SACAR ABONO PIS PASEP
O PIS/PASEP – Programa de Interação Social e Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público busca distribuir de forma mais igualitária a renda obtida pelas
empresas e órgãos públicos. É o cadastramento do trabalhador no Programa (PIS
para a iniciativa privada e PASEP para servidores públicos) que garante o
recebimento de benefícios como o abono salarial e FGTS e Seguro Desemprego para
trabalhadores da iniciativa privada.

Como consultar o abono PIS PASEP?
A consulta do abono salarial garantido pelos programas PIS e PASEP pode ser feita pela internet ou Serviços de tele
atendimento. Confira mais informações:

Consultando o abono salaria PIS
O trabalhador da iniciativa privada pode consultar a disponibilidade do
abono salarial acessando o site da Caixa Econômica Federal, instituição
que vincula o benefício. Na página Serviços aos Cidadão, o trabalhador
tem acesso a informações sobre o abono salaria PIS e outros benefícios
como o Seguro Desemprego. Para ter acesso ao serviço, o trabalhador
deve cadastrar uma senha, informando também o número NIS (Número
de Identificação Social - PIS/PASEP/NIT). Sempre que quiser realizar
algum tipo de consulta, basta acessar a página e informar a senha
cadastrada, o NIS sem pontos e sem hífen e clicar na opção desejada.

Consultando o abono salarial PASEP
Já os servidores públicos podem fazer a consulta do abono salarial PASEP em qualquer agência do Banco do Brasil
(instituição que vincula o benefício) a partir da apresentação do cartão de cadastro no PASEP, Carteira de Trabalho e
Documento de Identidade. Se preferir, o trabalhador pode conferir se o benefício está disponível para saque nos
telefones:

Como sacar o abono PIS PASEP
No caso dos servidores públicos que têm direito ao PASEP, o mais comum é que o benefício seja vinculado à folha de
pagamento ou conta corrente / poupança do Banco do Brasil. Se a empresa privada firmar convênio com a Caixa
Econômica Federal é comum que o benefício também seja anexado à conta do trabalhador
Caso o pagamento não seja efetuado em nenhuma das condições acima, o trabalhador do PIS deve procurar a Caixa
Econômica e o trabalhador do PASEP deve procurar o Banco do Brasil munido dos seguintes documentos:



Cartão ou comprovante de inscrição PIS-PASEP (geralmente anexo à Carteira de Trabalho);
Carteira de identidade;

Os trabalhadores da iniciativa privada cadastrados no PIS e que tiverem o Cartão Cidadão com a senha devidamente
regularizada podem sacar o abono salarial nos caixas eletrônicos Caixa, lotéricas e postos do Caixa Aqui.

Quem tem direito ao abono salarial PIS PASEP
Para ter direito ao recebimento do abono salarial PIS PASEP é preciso que, no ano anterior ao do início do calendário
de pagamento, o trabalhador da iniciativa privada ou o servidor público tenha:
Recebido, em média, até dois salários mínimos mensais;
Trabalhado, no mínimo 30 dias para empregadores contribuintes do
carteira assinada ou nomeado efetivamente em cargo público;
Sido informado corretamente na RAIS.

Confira outras informações sobre a consulta e o saque do abono PIS PASEP no BlogBrasil.com.br:
http://www.blogbrasil.com.br/consultar-e-sacar-abono-pispasep/
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