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PLANO MISTO I DE BENEFÍCIOS - CELPOS CD
CNPB Nº2005005274

DADOS DO PARTICIPANTE
NOME:
MATRICULA:

DATA DE INSCRIÇÃO NO PLANO:

CPF:

CEP:

CIDADE:

ESTADO:

TELEFONE: Comercial

TELEFONE: Residencial

TELEFONE: Celular

ENDEREÇO:

E-MAIL:
DATA DA ADMISSÃO:

PATROCINADOR:

Declaro ter recebido da Celpos, as informações e esclarecimentos necessários sobre Perfis de Investimento que
serviram de base para a escolha do Perfil que atende às características e necessidades de alocação da minha Provisão
Matemática (Reserva Matemática). Declaro, também, estar ciente e ter entendido os riscos a que estão expostos
os investimentos nos perfis abaixo discriminados.
Conforme a opção assinalar abaixo:

Declaro, ainda, estar ciente de que:
• as contribuições mensais do participante e da patrocinadora serão alocadas de acordo com o Perfil escolhido;
• se, desde a implantação dos perfis de investimentos, eu não fizer qualquer opção, a minha Provisão Matemática será
alocada integralmente (100%) no Perfil Super Conservador;
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• a opção por um dos Perfis de Investimento só poderá ser alterada uma vez a cada ano, para vigorar em até trinta (30) dias
após a solicitação;
• sou responsável pela opção acima assinalada e tenho conhecimento dos riscos de perdas financeiras decorrentes dessa
opção;
• os riscos financeiros envolvidos e a rentabilidade obtida no passado não representam garantia de resultados
futuros e, também, o plano não conta com quaisquer garantias para cobertura de possíveis perdas ocorridas no
perfil escolhido;
• a partir da implantação dos Perfis, serão apuradas, mensalmente, 5 (cinco) cotas para cada um dos perfis;
• Para optar por um dos perfis de investimento, basta acessar a “Área do Participante” no site da Celpos, fazer o login e
clicar em “Alterar Perfil”. Ou diretamente pelo app Celpos. No site e no app também é possível acessar o histórico de
solicitações de mudanças. A alteração de perfil também pode ser feita através de formulário impresso, que deve ser
entregue na Área de Atendimento, localizada na sede da Celpos.

Nestas condições, plenamente consciente de minha livre escolha, após esta opção firmo o presente.

____________, _____ de __________________ de ___________.

___________________________________________

Local e Data

Assinatura do Participante

1ª via - CELPOS
2ª via - Participante
ATENÇÃO:
A CELPOS RECOMENDA CONSULTA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E A CONSULTA PERIÓDICA AO EXTRATO INDIVIDUAL
DAS CONTRIBUIÇÕES DO CELPOS CD, DISPONÍVEL NO SITE: www.celpos.com.br

