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

E-mail: bandeprev@bandeprev.com.br 

TERMO DE OPÇÃO PARA FINS DOS INSTITUTOS 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE – AUTOPATROCÍNIO E BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO (BPD) 

Tenho conhecimento que ao optar pelo Autopatrocínio ou BPD deverei recolher mensalmente à BANDEPREV, as contribuições 
mensais pertinentes a cada caso, conforme previsto no Regulamento do Plano Básico e o Plano Anual de Custeio, inicialmente 
indicadas no Extrato para Fins de Opção pelos Institutos, sujeitando-me, em caso de não cumprimento, às penalidades previstas no 
Regulamento citado. Os recolhimentos das contribuições serão efetuados através de: 
 
(     ) débito em minha conta bancária, conforme acima especificado  (     ) pagamento na BANDEPREV 

DADOS DO PARTICIPANTE 

NOME
 

MATRÍCULA
 

GRUPO
 

PLANO
 

PLANO BÁSICO 

MODALIDADE 

BENEFÍCIO DEFINIDO 

DT ADESÃO
 

 
 

CPF
 

  

DT NASCIMENTO
 

 
 

PATROCINADOR
 

DT ADMISSÃO  DT RESCISÃO  

ENDEREÇO
 

TELEFONE (S)
 

E-mail 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – PORTABILIDADE E RESGATE 

Tenho conhecimento que ao optar por Portabilidade ou Resgate, minha decisão assume o caráter irrevogável e irretratável, sendo 
que o depósito do valor correspondente ao Resgate ou pagamento único depositado em minha conta-corrente ou a efetivação da 
Portabilidade para a entidade receptora indicada, constituirá plena e geral quitação dos direitos a mim conferidos na condição de 
Participante deste Plano de Benefícios, declarando, ainda, nada mais ter a reclamar, seja a que título for, ficando o Plano exonerado 
de qualquer obrigação em relação a minha pessoa ou qualquer dos meus Beneficiários. 

O valor será creditado pela BANDEPREV na conta identificada para cada caso.  Em se tratando de Portabilidade, o processo será 
formalizado por meio do Termo de Portabilidade. 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO 

Declaro que, em razão do meu desligamento do Patrocinador recebi o Extrato para Fins de Opção pelos Institutos do Plano Básico, 
constantes no Regulamento da BANDEPREV, contemplando todas as alternativas que me são garantidas na forma da legislação 
aplicável, sendo as informações apresentadas objetivas, concisas,  proporcionando-me a perfeita compreensão do seu conteúdo. 

Formalmente manifesto à BANDEPREV minha opção abaixo assinalada: 

(       )   Autopatrocínio 
(       )  Diferimento de 100% do saldo da Conta Individual / Benefício Proporcional Diferido - BPD 
(       )  Portabilidade – preencher, abaixo, os dados da Entidade Receptora 

Nome............................................................................................................ CNPJ........................................................... 

Plano de Benefício Contratado ................................................................................ ....................................................... 

Pessoa para Contato (Nome, DDD e Telefone)    ........................................................................................................... 

Endereço completo ......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

Dados para o crédito - Nome do Banco, Agência (Código e nome),  Nº Conta corrente. 

Banco: __________________  Agência: ____________________________ C/Corrente:_____________________ 

(       )  Resgate -  preencher os dados abaixo: 
Número de dependentes para efeito do cálculo do  Imposto de Renda:  .................................................................... 

(       )    Assinalar a Modalidade de Resgate desejado 
(       )  Único 

(       )  Parcelado em __________ meses (no máximo 12 meses) 
 

Dados Bancários: 

Nome e código do Banco: Nome e código da Agência: Nº da conta corrente: 

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


