C.N.P.J. 58.768.284/0001-40

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA - PORTABILIDADE FAPI

Esta declaração deve ser utilizada quando o proponente deseja portar recursos oriundos de FAPI para o seu plano de previdencia
atual.
Porto Seguro Vida e Previdência S/A, seguradora com sede na Capital do Estado de São Paulo, sito na Al. Barão de Piracicaba, nº 618,
inscrita no CNPJ sob o número 58.768.284/0001-40, vem por meio desta, em consonância com a Instrução Conjunta nº 20/2015 do Banco
Central do Brasil, manifestar sua concordância quanto a transferência dos recursos do Fundo de Aposentadoria Programada Individual para
a aquisição de renda vinculada ao Plano de Previdência _____________________________________, processo Susep ___________________,
requerida pelo Sr (a) ____________________________________, CPF nº ________________________.

Para que seja possível prosseguir com a efetiva transferência de recursos oriundos do resgate de cotas de Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi) para aquisição de renda vinculada ao plano de previdência supracitado, se faz necessário a apresentação do
Termo de Portabilidade, protocolado na Entidade administradora do Fapi, bem como caberá a administradora do Fapi encaminhar a esta
seguradora, até a data da efetivação da transferência, as informações sobre o critério de tributação escolhido pelo participante e demais
informações necessárias para o cálculo do imposto de renda, bem como outras informações necessárias ao cumprimento da regulamentação
vigente.

São Paulo, _______ de ____________________ de 20______.

PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Porto Seguro Vida e Previdência S/A
Al. Barão de Piracicaba, nº 618 – Torre B – 3º Andar – Campos Elíseos – São Paulo – CEP 01216-010– CNPJ 58.768.284/0001-40
Atendimento Grande São Paulo: (11) 3366-3377 – Outras Localidades: 0800 727 9393 - De segunda a sexta-feira, das 8h15 às 18h30.
SAC: 0800 727 6464 (Informação, reclamação e cancelamento) – 0800 727 8736 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos)
Ouvidoria: (11) 3366-3184 / 0800 727 1184
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