Termo de portabilidade externa/interna
Leia antes de preencher
Informações importantes para facilitar o recebimento e aprovação da solicitação

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

Para facilitar, tenha em mãos
os certificados, extratos e propostas da
seguradora cedentes e cessionária,
e preencha com atenção as seguintes
informações:

Para preenchimento físico:

Envie o termo preenchido e
assinado.

Nº dos processos Susep
Tipos de planos
Regimes de tributação
CNPJ dos fundos

Use letra de forma
Não rasure
Utilize a mesma caneta
durante todo o preenchimento.

OU
Para preenchimento digital:
Preencha digitalmente
Imprima e assine.

Por correio:

Praça Vinte e Dois de Abril, 36, Centro
Cep 20021-370 Rio de Janeiro - RJ

Por e-mail (scaneado ou foto legível):

atendimento_internet@icatuseguros.com.br
No caso de foto, posicione a câmera acima do
documento para o enquadramento correto e
utilize uma superfície branca. Para facilitar a aceitação,
recomendamos a utilização do aplicativo Camscanner
ou similares.

Mais informações
Pagamento

A portabilidade dos recursos deverá ser efetivada
pela EAPC/Seguradora cedente até o quinto dia
útil após o recebimento da solicitação.
À EAPC/Seguradora cessionária caberá
contabilizar os recursos até o segundo dia útil
posterior a sua efetiva disponibilização pela
EAPC/Seguradora cedente.

Participantes impossibilitados de assinar

Com coletar de impressão digital:
Inserir a digital no termo junto com a assinatura
de uma testemunha devidamente identificada,
que assinará a pedido do participante. Neste
caso, não é necessário o envio de documentos.
Sem coletar de impressão digital:
Assinatura do representante legal ou procurador.
Documentação necessária: Cópia do documento
de identificação que sirva de comprovação da
assinatura do representante e a procuração.

Vínculo

Para a efetivação da portabilidade, o
Segurado/Participante dá plena quitação à
EAPC/Seguradora cedente em relação ao
valor portado, não sendo cabível qualquer
reclamação posterior. No caso de
portabilidade total, fica cancelado o seu
vínculo com o plano citado nos itens 20 e
22 do presente Termo.

Participante menor de idade

Menor de 16 anos:
O termo deve ser assinado pelo representante
legal. Documentação necessária: Cópias do RG
e CPF do representante legal e a certidão de
nascimento e/ou documento legal que
comprove a responsabilidade sobre o menor.
Maior de 16 e menor de 18 anos:
O termo deve ser assinado pelo participante
junto com o representante legal.

Participantes Interditados

Participante possui discernimento para assinar:
Participante e/ou representante legal (curador ou
tutor).
Participante não possui discernimento para
assinar: Somente o representante legal (curador
ou tutor).
Documentação necessária: Cópia do RG, CPF e
curatela do curador nomeado.

Condicionantes

A efetivação da portabilidade está relacionada a
três condicionantes:
Regras estabelecidas nos regulamentos dos
planos mencionados no presente Termo de
Portabilidade.
Legislação em vigor na data da solicitação.
Envio da relação analítica das contribuições
pela EAPC/Sociedade Cedente, caso o regime
de tributação seja regressivo.
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Portabilidade

Interna

Externa

Para portabilidade interna só é necessário preencher os dados do
participante/segurado, os campos em destaque (23,25,35) e assinar.
Dados do participante/segurado
1. Nome completo

4. Cel

)

(

5. Profissão

)

6. Sexo

8. Data de nascimento

7. E-mail para contato
9. Endereço (Av. / Rua)
12. Bairro

13. Cidade

16. Renda mensal ou patrimônio estimadoA

17.Pessoa Politicamente
Exposta (PPE)B

Feminino

Masculino

Sim

10. Número

11. Complemento

14. UF

15. CEP

A. Em caso de participante/beneficiário menor de idade que não possua patrimônio, o campo deverá ser preenchido com os dados do
responsável legal/financeiro.

✔

B. Considera-se PPE a pessoa que desempenha ou tenha desempenhado nos últimos 5 anos cargos, empregos ou funções públicas
relevantes, no Brasil ou fora do país. Representantes, familiares e outras pessoas de relacionamento próximo ao agente também são
consideradas PPE. Para mais esclarecimentos, consulte: hotsite.icatuseguros.com.br/ppe

Não

Origem dos valores
18. Nome completo da cedente

19. CNPJ do fundo

/
20. Nº do processo Susep

22. Tipo de plano

21. Regime de tributação

Tabela progressiva
23. Nº do certificado ou apólice

Tabela regressiva

PGBL

PRGP

PAGP

FGB

VGBL

VRGP

VAGP

Outro:

24. Nome do plano

25. Tipo de portabilidade
✔

Ficam vedadas portabilidades de PGBL para
VGBL e vice-versa

Portabilidade parcial de:

Portabilidade total

26.Valor reserva isenta de tributação
(constituída entre jan/89 e dez/95)

R$

R$

Dados da Icatu Seguros (destino dos valores)
27. Nome da cessionária

28. CNPJ da empresa

Icatu Seguros S.A.*

42.283.770/0001-39

29. Nome do banco

237-Bradesco

33. Nº do processo Susep

30. Nº da agência

31. Nº da conta corrente

2373-6

32. CNPJ do fundo

00477-4

/

34. Regime de tributação

Tabela progressiva
35. Nº do certificado ou apólice

✔

Tabela regressiva

Não pode haver alteração de tabela
regressiva para progressiva

36. Nome do plano

Certifico que as informações estão corretas e me responsabilizo por quaisquer problemas que venham a ocorrer em função
de incorreção dos dados.
Local:

Data:

/

/

Assinatura do participante/segurado

Dados do responsável legal (caso necessário)
37. Nome completo

38. CPF

39. Tel

40. E-mail

41. Profissão

42. Pessoa Politicamente Exposta (PPE)B

43. Grau de afinidade ou parentesco

44. Assinatura Resp.

(

)
Sim

Pai

Mãe

Tutor

Curador

Outro

Não

Ouvidoria Icatu Seguros : 0800 286 0047, de 2ª a 6ª, das 8h às 18h, exceto feriados (ao ligar, tenha em mãos o número do protocolo de atendimento).

3. Tel

(

2. CPF

