Formulário de Perfil de Investimentos
Plano de Aposentadoria Raiz
Limpar
DADOS DO PARTICIPANTE
Nome:

Matricula:

Empresa:

CPF:

Declaro estar ciente e concordar que:


o Saldo de Conta Total acumulado correspondente às contas de participante e de
patrocinadora, conforme dispõe o Regulamento, será alocado na carteira de
investimentos de acordo com o perfil por mim escolhido por meio do presente
formulário;



na hipótese de eu não exercer a opção acima citada, a Entidade alocará os
recursos no perfil indicado na política de investimentos do Plano ou, na hipótese de
já ter efetuado anteriormente a opção, manterá a última opção efetuada.



a opção pela realocação do Saldo de Conta Total em outro perfil de investimento
passará a vigorar em até 60 (sessenta) dias a contar da data da opção;



a partir de 60 (sessenta) dias a contar da data da concessão da Pensão por Morte,
os recursos serão alocados no perfil indicado na política de investimentos do Plano.

Diante do acima exposto, para aplicação dos recursos existentes no saldo de conta
total registrado em meu nome, opto, a meu exclusivo critério e responsabilidade, pelo
perfil da carteira de investimento abaixo assinalado:

Super Conservador

___________________
Local

Conservador

_______________
Data

Moderado

Agressivo

______________________
Assinatura do Participante

Para uso exclusivo da RaizPrev / RH
Recebido por: ________________________________ Data de recebimento: ____/____/_____

RaizPrev – Entidade de Previdência Privada
Rua Cezira Giovanoni Moretti, 900 – Santa Rosa – Piracicaba / SP 13.414-157
Central de Atendimento (19)3403-5000 opção 4.

PROTOCOLO DE ENTREGA
FORMULÁRIO DE PERFIL DE INVESTIMENTOS
PLANO DE APOSENTADORIA RAIZ

Eu _________________________________________, cs ___________, funcionário(a) do RH
da

empresa

patrocinadora

do

Plano

de

Aposentadoria

Raiz,

declaro

que

recebi

em ____/____/________ o Formulário de Perfil de Investimento do participante
___________________________________________ cs _______________.

______________________
Assinatura do Participante

________________________
Assinatura do RH

RaizPrev – Entidade de Previdência Privada
Rua Cezira Giovanoni Moretti, 900 – Santa Rosa – Piracicaba / SP 13.414-157
Central de Atendimento (19)3403-5000 opção 4.

