FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL – SÃO FRANCISCO

SÃO FRANCISCO
PLANO I DE BENEFÍCIOS
DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA
(Beneficiários/Assistidos)
Assistido: _________________________________________
CPF: _____________________________
Beneficiário vinculado à inscrição de no: _____________
Beneficiário de suplementação de pensão por morte e representante do grupo de Beneficiários do
cadastro na SÃO FRANCISCO, a seguir denominado simplesmente de ASSISTIDO, declara, para os
devidos fins, que recebeu a documentação relativa ao Plano de Benefícios I da SÃO FRANCISCO,
devidamente atualizada, e a relativa ao Plano de Benefícios III, também denominado Plano Saldado,
bem como os documentos que regem a transferência de participantes e assistidos desse Plano I, com
os respectivos Benefícios Saldados nesse Plano, para o referido Plano Saldado, durante o prazo aberto
para essa possibilidade. Além disto, declara que recebeu os esclarecimentos sobre os direitos dos
assistidos do Plano I que se transferirem para o Plano Saldado e informações sobre as regras e
condições desse novo Plano e sua eventual situação nesse, bem assim sobre a situação atual e
previsão futura do Plano I, tudo para uma livre decisão quanto à opção que deve manifestar de
transferir-se ou não para o Plano de Benefícios III (Plano Saldado).
Declara que tem pleno conhecimento de que a faculdade de transferência de Participantes e Assistidos
do Plano I, com os seus Benefícios Saldados nesse, para o Plano Saldado tem por objetivo minimizar a
possibilidade de ocorrências de novos déficits no Plano I e seus efeitos danosos para os Participantes
e Assistidos desse Plano.
Após a devida análise, declara a intenção de permanecer no Plano de Benefícios I da SÃO
FRANCISCO, isentando essa Fundação e o Patrocinador CODEVASF de quaisquer responsabilidades
sobre esta decisão.
E assim, assina a presente declaração em 2 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim, juntamente
com os representantes da SÃO FRANCISCO e da CODEVASF, perante duas testemunhas.
Brasília-DF, ______ de ___________________ de 2017.
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