Fundação São Francisco de Seguridade Social – SÃO FRANCISCO

REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PARTICIPANTE ATIVO DO PLANO DE BENEFÍCIOS I
PARA O PLANO SALDADO
Participante Ativo:_________________________________________________________ CPF:_________________________
Matrícula: _____________ Data de Inscrição: _____/_____/______
Declaro, para todos os fins, que recebi a documentação relativa ao Plano de Benefícios I da SÃO FRANCISCO devidamente
atualizada, ao qual me encontro inscrito, 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 e mediante Termo de
Transação firmado, tais como: Regulamento de Transferência e Termo de Transação. Além disto, declaro que recebi os
esclarecimentos sobre os direitos dos participantes do Plano I que se transferirem para o Plano Saldado e informações sobre
as regras e condições desse novo Plano e minha eventual situação nesse, bem assim sobre a situação atual e previsão futura
do Plano I, tudo para uma livre decisão quanto à opção que deverei manifestar de transferir-me ou não para o Plano de
Benefícios III (Plano Saldado).
Desta forma, venho requerer a minha transferência do Plano de Benefícios I para o Plano de Benefícios III (Plano Saldado),
nos termos das normas previstas nos documentos acima referidos, isentando o Patrocinador CODEVASF e a SÃO
FRANCISCO de quaisquer responsabilidades sobre esta minha decisão.
Indico como meus Beneficiários:
NOME

CPF

DATA DE
NASCIMENTO

PARENTESCO

Caso o participante não indique os seus beneficiários, serão considerados os atualmente existentes no cadastro da SÃO FRANCISCO.

Assino o presente requerimento em 2 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim, juntamente com o representante da SÃO
FRANCISCO e da CODEVASF, perante duas testemunhas.

Brasília-DF ______ de ___________________ de _____

____________________________________________
PARTICIPANTE

Parecer da SÃO FRANCISCO:

Deferido

Indeferido

_______________________________________
SÃO FRANCISCO

SBN - Quadra 02 - Bloco H - Ed. Central Brasília - 8º andar - Brasília/DF - CEP 70.040-904
Central de Atendimento: 0800 722 5253
Telefone: (61) 2195-5400 - Fax: (61) 2195-5442

