
 
 

Nova forma de pagamento de benefícios brasileiros n o Chile 
 

Local, dd/mm/aaaa 
Ao(a) Senhor(a):  

Endereço 
Cidade: 
UF:  
CEP 
 
 Prezado(a) Senhor(a), 
 
1. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) comunica que, os benefícios previdenciários 
brasileiros pagos no Chile serão depositados diretamente na conta-corrente indicada pelo beneficiário e a 
transferência dos valores não terá custo.  

 
2. Para fazer a indicação da conta-corrente para depósito dos créditos dos benefícios, o segurado 
deverá preencher o formulário anexo e enviá-lo, juntamente com um comprovante de titularidade da conta 
corrente e cópias da identidade e do CPF brasileiro, para a Agência de Previdência Social de 
Atendimento de Acordos Internacionais em Recife, no seguinte endereço: Av. Corredor do Bispo, nº 155, 
1º andar, Bairro Boa Vista, Recife, Pernambuco, CEP: 50.050.090. Ressaltamos ainda que a conta 
corrente deve ser individual, não sendo permitida a utilização de conta conjunta. 
 
3. A nova forma de pagamento terá as seguintes características: 

a)  O Banco do Brasil – BB será responsável pela remessa mensal dos pagamentos 
brasileiros em território chileno; 
b)  O segurado poderá escolher a instituição bancária no Chile para recebimento do 
benefício previdenciário, indicando uma conta-corrente ou abrir uma conta no Banco do Brasil na 
cidade de Santiago; 
c)  O valores referentes aos custos de manutenção da conta-corrente serão de 
responsabilidade do próprio segurado; 

 
4. Para esclarecer eventuais dúvidas sobre pagamentos de benefícios brasileiros no Chile, basta 
acessar o site do Ministério da Previdência Social: www.previdencia.gov.br / assuntos internacionais. No 
Brasil, a Central 135 também estará apta a responder aos questionamentos. 

 
5. Caso tenha o interesse em receber o pagamento do seu benefício, na cidade de Santiago, por 
meio de crédito em conta corrente no Banco do Brasil, informamos a seguir o endereço da agência: 

 
Agência Santiago 
Avenida Apoquindo, 3001 Piso 1 - Las Condes 
CP: 7550227 - Santiago - Chile 
Horário de Atendimento da dependência: Dias úteis, das 09:00h às 14:00h 
Telefones: 
Geral: 56 + 2 + 23363001 
Fax: 56 + 2 + 23363005 
E-mail: santiago@bb.com.br 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Pelo INSS     Pelo Banco do Brasil 
 
_____________________    _____________________________ 


