
Aposentadoria por Morte / Pecúlio
Empregadora

SAP
Nome 

Sexo Data de Nascimento CPF Nº Dep. IR
1-Solteiro 3-Viúvo 5-Divorciado

F - Fem 2-Casado 4-Separado Judicialmente

Endereço

Bairro Cidade UF CEP

Telefone celular

(       ) (       ) (       )       

E-mail 

               Por Tempo de Serviço (Renda Mensal Vitalícia)Por Morte   Por Pecúlio         

Desejo receber mensalmente um adiantamento de 35% da minha suplementação

(  ) Seguro de Vida em Grupo (  ) Cooperativa de Crédito   (  ) Compras no Grêmio

Nome Sexo EC Inv. IR

EC -Estado Civil Qualif - Qualificação

(F) Feminino (1) Solteiro (3) Viúvo (5) Divorciado     (1) Cônjuge (4) Enteado

(M) Masculino (2) Casado (4) Separado Judicialmente     (2) Companheiro(a) (5) Pai/Mãe

    (3) Filho(a) (7) Pessoas com mais de 55 anos

Local e Data Assinatura do Participante

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Atestado de óbito do colaborador / aposentado
 - Cópia da carta de concessão do INSS;
 - Cópia da carteira de identidade e CPF;
 - Atestado Médico emitido por médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios 
para os casos em que haja isenção para o imposto de renda;  
 - Cópia do comprovante de endereço.

Endereço eletrônico: funepp.contato@br.nestle.com

Endereço para correspondência: RH Responsável pela Unidade

Solicitação de Benefícios

Plano de Benefícios

(PAP/FUNDAMENTAL)
Identificação do Beneficiario

Estado Civil
M - Masc

Complemento

Telefone residencial Telefone comercial

Identificação dos Benefícios
Suplementação de Aposentadoria

         

Para efeito de Benefícios de Aposentadoria por Morte, a FUNEPP aceita somente os dependentes reconhecidos 

pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Descontos  - autorizo a continuidade dos seguintes descontos

Inscrição de Beneficiários, para efeito de pecúlio.  (observar abaixo o campo Legenda e orientações de preenchimento)
Data Nasc. Qualif

Legenda
Sexo Inv - Invalidez Dep. para IR - Imposto de Renda

(S) Sim (S) Sim

(N) Não (N) Não

Obs.: A forma de pagamento será em conta corrente do Banco em que era efetuado o depósito do salário, quando colaborador ativo

Termo de responsabilidade 

- Declaro ter ciência dos critérios estabelecidos nos Regulamentos do Plano de Benefícios de Aposentadoria Programada (PAP) e Fundamental, da empresa 

    acima citada, bem como de que a  ocorrência de qualquer evento que importe a perda da qualidade de beneficiário deverá ser comunicada à  Fundação Nestlé

  aplicações das sanções previstas em Lei.

Documentação necessária do Participante

Central de Relacionamento: 5508 -7972/9255/7751

   de Previdência Privada imediatamente, mediante apresentação da documentação devida.

- Autorizo à Fundação Nestlé de Previdência Privada a descontar dos benefícios previdenciários requeridos, quaisquer débitos porventura existentes  em favor 

  da respectiva patrocinadora decorrentes de uso dos benefícios concedidos por esta.

- A falta do cumprimento do compromisso ora assumido, implicará a devolução das importâncias recebidas indevidamente, quando for o caso, além das  


