
 
                                                
 
 
 
 
 
 

Plano de Suplementação de Aposentadorias e Pensão – PSAP 
Solicitação de Desconto de Contribuição Voluntária  

 

Nome da Empresa 

Matrícula / DC 

Participante 

Taxa de contribuição voluntária mensal 

______________% do salário Real de Contribuição para Contribuição Definida – SRCCD  / Ano de Contribuição 2020 

                

Como participante do Plano de Suplementação de Aposentadorias a Pensão – PSAP, solicito que minha contribuição voluntária seja 

descontada, mensalmente, de acordo com a taxa indicada acima.             

              

            Declaro: 

 

1) Confirmar a totalidade de compromissos assumidos no Termo de Adesão ao Plano de Suplementação de Aposentadorias e 

Pensão – PSAP. 

2) Que a taxa por mim escolhida será válida e aplicada sobre o Salário Real de Contribuição para a Contribuição Definida – SRCCD, 

anualmente, no período de janeiro a dezembro, de acordo com o artigo 26, do regulamento do Plano de Suplementação de 

Aposentadorias e Pensão – PSAP. 

3) Estar ciente que com minha opção, a patrocinadora contribuirá mensalmente com a taxa idêntica a minha, limitada a 5% (cinco 

por cento) do SRCCD, de acordo com o artigo 31, inciso II, do Regulamento do Plano. 

4) Que deverei informar essa taxa à Enerprev, impreterivelmente, nos meses de outubro e novembro de cada ano, para vigorar 

a partir do mês de janeiro do ano seguinte. 

5) Que, se eu não me manifestar nas datas acima, a taxa indicada neste documento será, automaticamente, mantida para o ano 

seguinte, e não será permitida alteração no decurso do exercício de sua aplicação 

6) Que a Falta de recolhimento de três contribuições mensais – sucessivas ou não – no ano corrente, acarretará o cancelamento 

da minha contribuição voluntária, podendo a mesma ser reiniciada em janeiro do ano seguinte, mediante nova solicitação 

efetuada nos meses de outubro e novembro. 

7) Estar ciente que a Enerprev aceitará o cancelamento da minha contribuição voluntária, somente se a solicitação for feita por 

escrito e assinada. 

8) Estar ciente que terei de enviar a solicitação de cancelamento da contribuição voluntária à Enerprev, respeitando o prazo de 

até o dia 5 de cada mês para que o cancelamento seja feito no mesmo mês de solicitação. 

9) Que na condição de ativo, autorizo a patrocinadora efetuar o desconto da minha contribuição voluntária em folha de 

pagamento e repassá-las à Enerprev. 

10) Que na condição de autopatrocinado, autorizo a Enerprev emitir cobrança administrativa da contribuição voluntária, inclusive 

a parcela da patrocinadora, conforme Regulamento. 

 

  Neste Termos, peço a efetivação da contribuição voluntária mensal. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________                                       ______________________________________ 

Assinatura do Participante                                                                            Local e Data 
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