
1. BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO – BPD 

 

Nome Completo:   CPF:   

Data Nascimento:   Inscrição:   Regime Tributário:   

Representante Legal: ( somente nos casos de planos para menores ) __________________________________________ 

Venho na forma prevista no Regulamento, optar pelo Instituto do Benefício Proporcional Diferido. Estou ciente de que 
para exercer este direito está prevista a carência de vinculação ao Plano e que a opção pelo Instituto do Benefício 
Proporcional Diferido não impede posterior escolha pelos Institutos da Portabilidade ou do Resgate e que devo manter a 
contribuição administrativa conforme definido no Plano de Custeio (Art. 65 § 2º). 

[ ] Não quero permanecer com as contribuições de Risco (Morte e Invalidez) 
[ ] Opto em permanecer com as contribuições de Risco (Morte e Invalidez) através de boleto bancário 

 

Local e Data:  ,   /  /   Assinatura:    
Titular ou Responsável legal 

 
Venho na forma prevista no Regulamento, optar pelo Instituto da Portabilidade para outro plano de Benefícios, conforme 
indicado abaixo. Estou ciente de que para exercer este direito está prevista carência de vinculação ao Plano, e que a 
opção pelo Instituto de Portabilidade implica na cessação da minha condição de participante, extinguindo-se os 
compromissos do Plano para comigo e meus beneficiários. 

Nome da Entidade:         

CNPB/SUSEP do Plano:   CNPJ Entidade:      

Nome do Plano:         

Banco:  Nº Agência:  Dígito:  Nº Conta:   Dígito:   

Nome do Contato Entidade Receptora:        

E-mail do contato:    Telefone do contato: ( )   

Local e Data:  ,  /  /   Assinatura:    
Titular ou Responsável legal 

 

Venho na forma prevista no Regulamento, optar pelo Instituto do Resgate. Estou ciente de que para exercer este direito 
está prevista carência de vinculação ao Plano (Art. 78 § 2º). Solicito que o pagamento seja realizado conforme 
assinalado a seguir: 

 
3.1 Em parcela única. 

3.2 Em  (  ) parcelas mensais e consecutivas (até 60 parcelas – Art.79). 
 

A opção pelo instituto do Resgate (total ou parcelado) implica na cessação da minha condição de participante, 
extinguindo-se os compromissos do Plano para comigo e meus Beneficiários. 

 
3.3 Parcial. Subconta Participante de  % (máximo 20%) 

Subconta Contribuição Eventual/Aporte de  % (máximo 100%) 
Subconta Portabilidade: [   ] EFPC Progressivo de         %(máximo de 100%) 

[   ] EAPC Progressivo de        %(máximo de 100%) 
[   ] EFPC Regressivo de         %(máximo de 100%) 
[   ] EAPC Regressivo de %(máximo de 100%) 

A opção pelo instituto do Resgate parcial não cessa minha condição de participante, mantendo o compromisso do Plano 
para comigo e meus Beneficiários. 

 

Local e Data:  ,   /  /   Assinatura:     
Titular ou Responsável legal 

 
 

Banco:   Nº Agência  Dígito:    

Nº Conta:  Dígito:  Tipo: Corrente Poupança Ordem de pagamento 
 

Local e Data:  ,   /  /   Assinatura:     
Titular ou Responsável legal 

 
 

Local e Data:  ,   /  /   Assinatura:     
 

Após o preenchimento e assinatura encaminhar para: 
ABEPOMPrev 

Rua Allan Kardec, 157 – Agronômica - Florianópolis/SC CEP: 88025-100 

RESERVADO A ADMINISTRADORA DO PLANO 

DADOS BANCÁRIOS (os valores serão pagos somente ao titular do plano) 

3. RESGATE 

2. PORTABILIDADE 

TERMO DE OPÇÃO DE INSTITUTOS 

BPD PORTABILIDADE RESGATE 

IDENTIFICAÇÃO 


