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O que é o resgate? 
 

Após o desligamento da empresa, antes da sua aposentadoria pela FUNEPP, o participante terá a opção de 
resgatar todas as contribuições que fez para o plano e mais uma parte das contribuições feitas pela empresa em 
seu nome.  

A seguir estão descritas as regras de resgate de cada plano:  
 

• PAP: 100% das contribuições efetuadas pelo participante + 3% das contribuições efetuadas pela 

patrocinadora para cada ano trabalhado, sendo a parte de patrocinadora limitada a 50%. 

• PAP II: 100% das contribuições efetuadas pelo participante + 4% das contribuições efetuadas pela 

patrocinadora para cada ano trabalhado. 

• PAN: 100% das contribuições efetuadas pelo participante + 50% das contribuições efetuadas pela 

patrocinadora de imediato + 5% das contribuições efetuadas pela patrocinadora para cada ano 

trabalhado. 

• Suplementar: 100% das contribuições efetuadas pelo participante +5% das contribuições efetuadas pela 

patrocinadora para cada ano trabalhado contados a partir do 6º ano, sendo a parte da patrocinadora 

limitada a 50%. 

Importante: caso o participante possua saldo portado oriundo de entidade fechada, será vedado o resgate deste 
recurso. Este montante deve ser objeto de nova portabilidade. 
 

• Pagamento 

Para efetivar o resgate o participante deverá assinalar a opção no Extrato de Desligamento, incluindo a 
quantidade de parcelas para recebimento, sendo de uma única vez ou em até 12 vezes.  
 
No caso de colaboradores que se desligaram recentemente, o Extrato de Desligamento da FUNEPP será 
entregue pela patrocinadora/RH na data da homologação e deverá ser devolvido no mesmo local. 
 
No caso de participantes que já se encontravam na condição de autopatrocinado ou BPD, o Extrato de 
Desligamento será disponibilizado pela FUNEPP e deverá ser devolvido no mesmo canal de atendimento. 
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É fundamental que o participante confira os dados bancários apresentados no documento, para que o 
pagamento não seja rejeitado. Caso seja necessária a correção dos dados bancários, o envio de um 
comprovante bancário à FUNEPP é obrigatório.  
 
O pagamento do resgate será realizado sempre no ÚLTIMO DIA ÚTIL de cada mês para os documentos recebidos 
pela FUNEPP até o 10º dia útil do mês. Caso seja entregue após o 10º dia útil, o pagamento será realizado no 
último dia útil do mês seguinte.  
 

Atenção: No resgate há desconto de Imposto de Renda. 
 
Observação: em relação aos participantes residentes no exterior, é necessário informar previamente à FUNEPP 
sua condição para que a alíquota devida seja aplicada na opção resgate. Para isso, será necessária a solicitação 
da Declaração de Saída Definitiva do país. 
 
 

• Atualização Cadastral 

É responsabilidade do participante manter os dados cadastrais atualizados junto à FUNEPP, inclusive em relação 
ao enquadramento como Pessoa Politicamente Exposta. 
 
Os dados de contato, como telefone, e-mail e endereço podem ser atualizados diretamente através da “Área do 
Participante” no site da FUNEPP. Por questões de segurança da informação, outras informações como dados 
bancários ou outros dados sensíveis deverão ser alteradas via canal de atendimento. 
 
 
Atendimento FUNEPP: funepp.contato@br.nestle.com ou (11) 5508-1842 opção 2 de seg a sex, das 8h às 16h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- As informações acima não sobrepõem ou contrariam o regulamento dos benefícios, bem como suas atualizações.-- 
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