
 

 

Identificação do Aposentado ou Beneficiário: 

Nome: ____________________________________________________________________________________ 

RG: _______________________CPF: ________________________ Patrocinadora: ______________________ 

E-mail: _________________________________________________ SAP: ______________________________ 

Estado civil: ____________________ Nº de dependentes do  IR: _________ Data de Nascimento: ____________ 

Endereço completo: _________________________________________________________________________ 

CEP: ___________________ Cidade: ______________________ Estado: _______________________________ 

Telefone residencial: ________________ Telefone comercial: ________________ Celular: __________________ 

 

ATENÇÃO: A FUNEPP utiliza o Banco Itaú como instituição financeira processadora de pagamentos e, por isso, 

todos os beneficiários devem possuir uma conta salário¹ no Itaú.  

Caso você já possua uma conta no Itaú, basta solicitar ao banco o vínculo do CNPJ da FUNEPP 543684020001-72 

Caso você ainda não possua uma conta no Itaú, solicite à FUNEPP a carta para a abertura de conta e compareça 

a uma agência do Itaú, munido desta carta e de seus documentos (RG, CPF, comprovante de residência).  

Informe a seguir os dados da conta Itaú para pagamento. 

¹ A conta salário, ou conta de registro, é destinada a receber salários, aposentadorias, pensões e similares de acordo 

com os termos da resolução 3.424 do Conselho Monetário Nacional. 

 

Dados Bancários Itaú para Crédito do Benefício: 

Nome do banco: Itaú   Nº do banco: 341 

Conta Corrente: _______________________    Agência:_______________ 

 

Requerimento do Benefício 

Pelo presente, venho requerer o benefício assinalado abaixo, cujos termos e condições estão resumidos nas 

páginas seguintes e detalhadas no Regulamento do PAP, cuja íntegra declaro ter pleno conhecimento: 

 

 

 

Pecúlio por Invalidez Pecúlio por Morte  

01  

03  

02 

Renda Mensal, composta por Renda Vitalícia e Renda Financeira 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO  

PLANO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA- PAP 

Renda Mensal decorrente de morte do aposentado, composta por Renda Vitalícia e Renda Financeira 

PAP 

 



 
                       REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO- PLANO DE APOSENTADORIA NESTLÉ PAP 

-- OBRIGATÓRIA A IMPRESSÃO FRENTE E VERSO-- 

 

Renda Mensal Vitalícia - RMV: a parcela correspondente à Renda Vitalícia será determinada pelo produto entre 

o saldo total acumulado até 31/01/2018, considerando-se o valor da quota patrimonial e o fator atuarial 

observados no momento da concessão.  Essa parcela será reajustada anualmente, em novembro, pela variação 

do INPC.  

Renda Mensal Financeira - RMF: a parcela relativa à Renda Mensal Financeira terá valor monetário constante, 

calculado a cada ano, com base no percentual livremente escolhido entre 0,1% e 1,5% sobre o saldo total 

acumulado a partir de 01/02/2018, apurado de acordo com o valor da quota patrimonial do mês anterior a este 

requerimento ou do último valor disponível.  

 

Indicação do percentual da RMF: __________% (______________________________________ por cento) 

Esse percentual poderá ser alterado no meses de julho e dezembro de cada ano, para vigorar no exercício 

seguinte. 

 

Saque 

Neste momento, você pode optar por sacar até 25% da reserva total correspondente ao seu benefício, em 

prestação única. O valor restante será transformado em Renda Mensal. 

 

 

 

Adiantamento Mensal 

Você pode optar por receber um adiantamento da sua Renda Mensal (vale adiantamento, correspondente a 

35% do seu recebimento mensal). 

 

Descontos- Confirme seus benefícios junto ao RH 

Autorizo a FUNEPP a descontar da Renda Mensal quaisquer débitos porventura existentes em favor da 

patrocinadora. 

 

Pagamento Único da Reserva 

Se, por ocasião da concessão, a Renda Mensal resultar valor inferior a 1/2 (meia) Unidade Previdenciária, a 

reserva correspondente será automaticamente paga à vista, em parcela única, extinguindo-se o seu vínculo com 

o Plano PAP.  

 

Documentação necessária para requerimento da Renda Mensal – Enviar cópia dos documentos abaixo: 

- Carteira de identidade e CPF ou CNH 

- Comprovante de endereço 

- Comprovante bancário (cópia do cartão ou cheque, extrato bancário ou declaração do banco) 

- Carta de concessão do INSS (se não for aposentado pelo INSS, enviar todos os registros da CTPS e simulação do INSS) 

- Certidão de casamento  

- RG e CPF dos dependentes do IR 
 

-  Apenas para os casos que haja isenção do imposto de renda apresentar: 

• Atestado médico emitido por um médico da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,  

• Formulário de Isenção do Imposto de Renda com firma reconhecida em cartório (solicitar ao RH ou 

imprimir diretamente no site da FUNEPP) 

Desejo receber mensalmente um adiantamento de 35% da Renda Mensal. 

01  Renda Mensal, composta por Renda Vitalícia e Renda Financeira 

Desejo sacar ________% da reserva correspondente ao meu benefício (máximo de 25%) 

 



 
                       REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO- PLANO DE APOSENTADORIA NESTLÉ PAP 

-- OBRIGATÓRIA A IMPRESSÃO FRENTE E VERSO-- 

 

 

INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS LEGAIS 

Opção disponível apenas para os Aposentados que não tenham recebido o pagamento único da reserva. 

 

São beneficiários do PAP aqueles que assim reconhecidos pela Previdência Social. Indique abaixo cônjuge e 

filhos menores, ou, na falta destes, os pais que vivam sob sua dependência econômica. 

 
1) Nome:__________________________________ 
_________________________________________ 
Data de Nascimento:________________________ 
Grau de Parentesco: ________________________ 
CPF: _____________________________________ 
Contato: _________________________________ 
 

 
2) Nome:__________________________________ 
_________________________________________ 
Data de Nascimento:________________________ 
Grau de Parentesco: ________________________ 
CPF: _____________________________________ 
Contato: _________________________________ 

  

 
3) Nome:__________________________________ 
_________________________________________ 
Data de Nascimento:________________________ 
Grau de Parentesco: ________________________ 
CPF: _____________________________________ 
Contato: _________________________________ 
 

 
4) Nome:__________________________________ 
_________________________________________ 
Data de Nascimento:________________________ 
Grau de Parentesco: ________________________ 
CPF: _____________________________________ 
Contato: _________________________________ 

 

INDICAÇÃO DE PESSOA DESIGNADA CORRESPONDENTE A RENDA MENSAL FINANCEIRA 

Exclusivamente, para o recebimento do saldo da Renda Financeira, na ausência de Beneficiários Legais, o 

aposentado pode indicar livremente a pessoa designada para receber o saldo remanescente daquele acumulado 

a partir de 01/02/2018, no caso do seu falecimento. 

 
1) Nome:_________________________________ 
_________________________________________ 
Data de Nascimento:________________________ 
CPF: _____________________________________ 
Contato: _________________________________ 
Proporção: _______________________________ 
 

 
2) Nome:__________________________________ 
_________________________________________ 
Data de Nascimento:________________________ 
CPF: _____________________________________ 
Contato: _________________________________ 
Proporção: _______________________________ 
 

 
3) Nome:_________________________________ 
_________________________________________ 
Data de Nascimento:________________________ 
CPF: _____________________________________ 
Contato: _________________________________ 
Proporção: _______________________________ 
 

 
4) Nome:__________________________________ 
_________________________________________ 
Data de Nascimento:________________________ 
CPF: _____________________________________ 
Contato: _________________________________ 
Proporção: _______________________________ 
 

 

ATENÇÃO: após o recebimento das informações da concessão da sua aposentadoria, como numero SAP, acesse 

a àrea do participante do site da FUNEPP e cadastre os seus beneficiários designados de forma eletrônica. 

 

 

 

 



 
                       REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO- PLANO DE APOSENTADORIA NESTLÉ PAP 

-- OBRIGATÓRIA A IMPRESSÃO FRENTE E VERSO-- 

 

 

 

 

Renda Mensal Vitalícia- RMV: ocorrendo a morte do aposentado, a Renda Mensal Vitalícia que vinha sendo 

paga ao aposentado,  será revertida em  favor dos seus Beneficiários, reconhecidos como dependentes pela 

Previdência Social, que será vitalícia ou temporária, conforme o caso, de acordo com o previsto no Regulamento 

do PAP e reajustada anualmente, em novembro, pelo INPC. 

 

Renda Mensal Financeira- RMF: ocorrendo a morte do aposentado, a Renda Mensal Financeira será revertida 

em favor dos Beneficiários reconhecidos pela Previdência Social e rateada em partes iguais entre eles. A Renda 

Financeira poderá ser paga em prestação única (saldo total) ou em prestação mensal de valor monetário 

constante, recalculada com base no percentual entre 0,1% e 1,5% livremente escolhido de comum acordo pelos 

Beneficiários, incidente sobre o saldo total remanescente correspondente à Renda Financeira, até o seu 

esgotamento. Não havendo acordo entre os Beneficiários sobre a forma de pagamento ou o percentual, será 

adotado aquele que vinha sendo pago ao aposentado. 

 

Indicação do percentual da RMF: __________% (__________________________________ por cento). Esse 

percentual poderá ser alterado no meses de julho e dezembro de cada ano, para vigorar no exercício seguinte. 

 

Adiantamento Mensal 

Os Beneficiários podem optar por receber um adiantamento da sua Renda Mensal (vale adiantamento, 

correspondente a 35% do seu recebimento mensal) 

 

Descontos- Confirme seus benefícios junto ao RH 

Autorizo a FUNEPP a descontar da Renda Mensal quaisquer débitos existentes em favor da patrocinadora. 

 

Pagamento Único da Reserva – Renda Mensal Vitalícia 

Se, por ocasião da concessão, a Renda Mensal resultar no valor inferior a 1/2 (meia) Unidade Previdenciária, a 

reserva correspondente será automaticamente paga à vista, em parcela única, extinguindo-se o seu vínculo com 

o Plano PAP.  
 
 

Saldo – Renda Mensal Financeira 

Por ocasião do falecimento do aposentado, é facultado aos Beneficiários o recebimento do valor remanscente 

no salto total, em parcela única, mediante opção exercida pelo beneficiário de maior idade. 

 

 

 
 

Documentação necessária para requerimento da Renda Mensal – Enviar cópia dos documentos abaixo: 

- Carteira de identidade e CPF ou CNH 

- Comprovante de endereço 

- Comprovante bancário (cópia do cartão ou cheque, extrato bancário ou declaração do banco) 

- Carta de concessão do INSS (se não for aposentado pelo INSS, enviar todos os registros da CTPS e simulação do INSS) 

- Certidão de casamento  

- RG e CPF dos dependentes do IR 
 

-  Apenas para os casos que haja isenção do imposto de renda apresentar: 

• atestado médico emitido por um médico da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,  

• formulário de Isenção do Imposto de Renda com firma reconhecida em cartório (solicitar ao RH ou imprimir 

diretamente no site da FUNEPP) 

02  Renda Mensal decorrente da morte do Aposentado, composta por Renda Vitalícia 

e Renda Financeira 

Desejo receber mensalmente um adiantamento de 35% da Renda Mensal. 

Manifesto minha opção pelo recebimento do saldo total em parcela única. 



 
                       REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO- PLANO DE APOSENTADORIA NESTLÉ PAP 

-- OBRIGATÓRIA A IMPRESSÃO FRENTE E VERSO-- 

 

 

 

 

Pecúlio por invalidez ou por morte: corresponde ao saldo total, que será pago em parcela única, apurado na 

data do pagamento de acordo com o valor da quota patrimonial do mês anterior ou do último valor disponível. 

 

  

 

Para o recebimento do saldo total em parcela única, a documentação necessária é: certidão de óbito, carta de 

concessão de invalidez/morte pela Previdência Social, RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante 

bancário. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________, ________ de _________________ de ______ 

Local e data 

 

___________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNEPP |www.funepp.com.br | funepp.contato@br.nestle.com | (11) 5102-1849 opção 2  

03

3 

Pecúlio por Invalidez ou por Morte 

Morte Invalidez 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO- PLANO APOSENTADORIA PROGRAMADA - PAP 

Empregadora: _________________________________ Nome: __________________________________________ 

Matricula Empresa (SAP): ________________________ CPF/MF: _________________________________________ 

Local e Data: ___________________________________  

                 ________________________________________________ 

        Nome do responsável RH 

 

_____________________________________________ ________________________________________________ 

Assinatura do participante    Assinatura do Responsável RH 

 

mailto:funepp.contato@br.nestle.com

