TERMO DE OPÇÃO DE PERFIL DE INVESTIMENTOS
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
CNPB Nº 20.080.021-11
DADOS DO PARTICIPANTE
Nome:

Matrícula:

Data de Inscrição no Plano:

CPF:

Data de Nascimento:

Patrocinadora:

Data da Admissão:

Endereço:
Bairro:

CEP

Cidade:

Telefone / Celular:

E-mail:

ASSINALE A OPÇÃO DESEJADA
PERFIL

DESCRIÇÃO DO PERFIL
Alocação de 100% da Conta de Participante em ativos dos segmentos

( ) CONSERVADOR

de Renda Fixa, Estruturado e Imobiliário, enquadrados como baixo
risco.
Alocação varia de 30 a 50% da conta de participante em ativos dos

( ) ARROJADO

segmentos de Renda Variável, Exterior e Estruturado e o restante da
alocação em ativos especificados no perfil conservador.
DECLARAÇÃO

Declaro:
Ter recebido da ECOS as informações e esclarecimentos necessários sobre Perfis de Investimentos que serviram de base para a escolha do
Perfil que atende às características e necessidades de alocação de minha Conta de Participante;
Estar ciente dos riscos a que estão expostos os investimentos realizados através do Perfil Conservador e do Perfil Arrojado;
Ter preenchido, assinado entregue a ECOS, o questionário de tolerância ao risco.
Declaro, ainda, estar ciente que:

A opção do Perfil restringe-se à Conta de Participante;

Se eu não fizer qualquer opção, a minha Conta de Participante será alocada integralmente (100%) no Perfil Conservador;

A opção por um dos Perfis de Investimento só poderá ser alterada nos meses de junho e dezembro de cada ano, para vigorar a partir do
mês subseqüente;

Se eu não fizer a alteração do Perfil, junho e dezembro, a minha Conta de Participante permanecerá alocada com as mesmas
características da minha última opção;

Sou responsável pela opção acima assinalada e tenho conhecimento dos riscos de perdas financeiras decorrentes dessa opção;

As contribuições oriundas de Portabilidade, serão alocadas no perfil conforme a minha última opção;

O saldo de Conta de Participante será alocado, necessariamente, no Perfil Conservador nas seguintes condições:
a) durante o período de 5 (cinco) anos que anteceder a data em que o participante implementará todas as condições para elegibilidade
ao Benefício de Aposentadoria e;
b) a partir da data de requerimento de Benefício de Renda Mensal ou Benefício por Morte e Invalidez assegurados por este plano;

A partir da implantação dos Perfis, serão apuradas, mensalmente, 02 (duas) cotas: uma do Perfil Conservador e outra do Perfil
Arrojado;

Os riscos financeiros envolvidos e a rentabilidade obtida no passado não representam garantia de resultados futuros. O Plano
não conta com quaisquer garantias para cobertura de possíveis perdas ocorridas no Perfil escolhido.
Local e Data:

Assinatura do Participante:

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO PELA ENTIDADE
Local e Data:

Assinatura:

1ª via - ECOS
2ª via - Participante

