
_______________________________________________________________________________________ 

INFORMAÇÕES DO PARTICIPANTE 
NOME: _____________________________________________________________________________________ 
CPF:_____________________ENDEREÇO:________________________________________________________ 
BAIRRO: _______________________________________ CIDADE: _____________________________________  
UF: _____   CEP: ______________________ TEL.: _____________________ CEL.: _________________________ 
E-MAIL: ________________________________________________________ 

O(a) participante acima identificado(a), na forma do Regulamento do Plano PrevSIAS, vem optar por um dos institutos 
previdenciários abaixo indicados: 
 
(    ) AUTOPATROCÍNIO - A inscrição na SIAS não será cancelada. 
Permanência no Plano mediante a manutenção do pagamento das contribuições pessoais (normais/básicas e 
extraordinárias/adicionais) e daquelas que eventualmente caberiam ao ex-empregador, por meio de débito no Banco 
__________________, agência n.  _____________, conta-corrente n.  _________________, para oportuna obtenção dos benefícios 
previstos no Regulamento do Plano. 
 
(   ) BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO (BPD)  - A inscrição na SIAS não será cancelada. 
Permanência no Plano com suspensão do pagamento das contribuições descritas no Regulamento do Plano. O participante, em 
razão da cessação do vínculo empregatício/associativo com o patrocinador/instituidor antes da aquisição do direito ao benefício 
pleno programado, após prazo de carência previsto em regulamento e desde que não tenha optado pelo resgate ou pela 
portabilidade, opta por receber, em tempo futuro, quando do preenchimento dos requisitos regulamentares, um benefício 
proporcional à reserva constituída até a data da cessação o vínculo empregatício/associativo. 
 
(    ) PORTABILIDADE - A inscrição na SIAS será cancelada. 
Transferência dos recursos financeiros correspondentes ao meu direito acumulado para outro plano de benefícios, administrado por 
entidade fechada ou aberta de previdência complementar.  
 
Dados da Entidade Receptora para fins de PORTABILIDADE: 
Entidade: ______________________________________ CNPJ: ______________________________ 
Plano Receptor: ___________________________ CNPB/SUSEP do Plano Receptor: ________________________ 
Número de Registro do Participante no Plano Receptor: ________________________________  
Regime de Tributação do Plano Receptor: ______________________________ 
Data de adesão ao Plano Receptor: ______________________________ 
Inscrição Estadual: ______________________________ Inscrição Municipal: ______________________________ 
Endereço:______________________________________________________________ 
Bairro: _________________________________  Cidade: _____________________________________  UF: _____   
CEP: ______________________ Tel.: ______________________ Cel.: __________________________ 
Responsável: _______________________________________________________  
Cod.do banco.: _______ Nome do banco: __________________ Agência: _____________ C/C: ________________ 
 
 (    ) RESGATE das contribuições pessoais vertidas pelo participante do Plano PrevSIAS.  
 (    ) RESGATE TOTAL. A inscrição na SIAS será cancelada.  

(  ) RESGATE PARCIAL. A inscrição na SIAS não será cancelada. Percentual do RESGATE PARCIAL:  ____% (limitado 
em até 20%).  

 
Forma de pagamento: 

(    ) em parcela única à vista; ou  
(    ) em _____ parcelas mensais consecutivas (máximo de 12 parcelas – opção somente para resgate total). 

 
Forma de crédito: Banco ______________________, agência ________________, conta corrente/DV n. ___________________, 
de titularidade do participante. 

 
 

Local/Data: _______________________, _________ de __________________ de 20_____ 
 

  _______________________________            ____________________________________ 
                                             Assinatura e Carimbo            Assinatura do Participante 
                                                        Gerência  

Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade - SIAS 
Termo de Opção por Instituto Previdenciário 
Plano PrevSIAS – CNPB N.º 2013.0011-18   
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