
Rua do Apolo, 91 - Bairro do Recife - Recife-PE. 
Telefone: (81) 3419-4600 Fax: (81) 3424-8934 

E-mail: bandeprev@bandeprev.com.br 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO 

O PARTICIPANTE ACIMA IDENTIFICADO DECLARA PLENO CONHECIMENTO DO REGULAMENTO DO PLANO BÁSICO 
DA BANDEPREV E REQUER A SUPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO ABAIXO ASSINALADO: 

(       ) Aposentadoria por Tempo de Contribuição - Benefício concedido ao participante dos grupos G0, G1 e G2, 
 calculado com base no artigo 9º do Regulamento do Plano Básico da Bandeprev. O participante do grupo G2  
 somente sera elegível ao benefício ao atingirem 55 anos de idade, e ainda 30 anos (mulher) e 35 anos  ( h o m e m ) 
 de vinculação à Previdência Oficial. 
 
(        )   Aposentadoria por Invalidez - Benefício concedido ao participante dos grupos G0, G1 e G2, que se invalidar 
 após o primeiro ano de vinculação funcional e de contribuição ininterrupta à Bandeprev. Será pago durante o 
 período em que for garantida a aposentadoria por invalidez na Previdência Oficial, ressalvado o disposto 
 nos parágrafos do artigo 10º do Regulamento do Plano Básico da Bandeprev. 
 
(        ) Aposentadoria por Idade - Benefício concedido ao participante dos grupos G0, G1 e G2, calculado com base 
 nos artigos 11º e 12º do Regulamento do Plano Básico da Bandeprev. 
 
(        ) Aposentadoria Especial - Benefício concedido ao participante dos grupos G0, G1 e G2, que a requerer com  
  55 (cinquenta e cinco) anos de idade, desde que tenha sido concedida a aposentadoria da Previdência Oficial. 
 Consistirá numa renda vitalícia, calculada com base nos artigos 11º e 12º do Regulamento do Plano Básico da 
 Bandeprev. A idade minima acima, não se aplica aos participantes do grupo G0. 
 
(    )   Auxílio-Doença - Benefício concedido ao participante que o requerer com pelo menos 12 (doze) meses de 
 contribuição à Bandeprev, durante o periodo em que for garantido o benefício da Previdência Oficial e enquanto 
 permanecer incapacitado para o exercício profissional, ficando ele obrigado a submeter-se a perícia médica. 

Documentos necessários 
Cópia dos seguintes documentos: Documento de identificação com foto; CPF; Certidão de casamento; Certidão de nascimento dos  
filhos menores de 21 ou 24 (caso universitário ou inválido - apresentar documentos probatórios); Comprovante de residência; Carta de 
concessão de benefício (INSS); Rescisão contratual; 12 últimos contracheques; 01 Foto 3 x 4; Comunicado de Decisão INSS (Auxílio-
doença) 
 
Preencher no Atendimento:  
Declaração de dependentes para Imposto de Renda, Autorização para desconto do Plano de Saúde e Ficha de encaminhamento à 
perícia médica (Auxílio-doença). 

DADOS PESSOAIS   

Matrícula:  Nome: 
  

Dt Nascimento: CPF: Identidade: Órgão Expedidor Dt Expedição: 

Sexo: Estado Civil: Dt Admissão: Dt Deslig / Afast: Dt Início Benef: Grupo: 

Desconta IR (    ) Sim (     ) Não  -  Depend IR (     ) Sim  (     ) Não : Qtde. [          ]  -  Depend BPREV : Qtde. [         ] 

ENDEREÇO 
Endereço: 

Complemento: 
  
  

Cidade: Estado: CEP: 

Telefone (s): E-mail: 

DADOS BANCÁRIOS 

Banco: Agência: Conta: 

 
 

Foto 
 

3 x 4 

Data  e  Assinatura do(a) Participante Protocolo de Recebimento:  Data  e  Assinatura  


