FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME

PATROCINADORA

DATA DE NASCIMENTO

DATA DE ADMISSÃO

SEXO

ESTADO CIVIL

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO

CEP

CIDADE

MATRÍCULA

CPF

BAIRRO

ESTADO

TELEFONE

E.MAIL PARTICULAR

Solicito meu ingresso como participante da Previ Novartis - Sociedade de Previdência Privada, vinculado ao
Plano de Benefícios mantido pela Patrocinadora acima mencionada e, declaro estar ciente e concordar com
todos os direitos e obrigações previstos no Estatuto e no Regulamento do Plano de Benefícios D da Sociedade.

 Autorizo que seja procedido o desconto da contribuição básica do meu salário aplicável, que corresponderá ao
resultado obtido com a soma de 0,5% da parcela do salário até 10 URN
(+)
 0%  1%  2%  3%  4%  5%  6%  7%

(parcela do salário aplicável que excede 10 URN, onde 10 URN = R$ 4.240,50 (base Abr/2019))

 Solicito ainda o desconto de ___% de meu salário aplicável a título de contribuição variável (sem contrapartida da
empresa)
 Não autorizo o desconto da contribuição básica, podendo retornar, desde que, previamente informado à Previ
Novartis
Opção ao Regime Tributário (opção irretratável e definitiva)

 Regime Tributário Progressivo – Incidência do imposto de renda sobre os resgates à alíquota fixa de 15%, como
antecipação do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual. Os benefícios são tributados de acordo com a tabela
progressiva mensal.
 Regime Tributário Regressivo – Resgates e Benefícios sujeitam-se à incidência do imposto de renda de acordo
com alíquotas decrescentes, conforme o prazo de acumulação dos recursos no plano, variando de 35% (até 2 anos) a
10% (acima de 10 anos).
Opção de Perfil de Investimento

 Perfil Super Conservador – Em períodos mais longos, a rentabilidade deste perfil tende a ser menor que a dos
demais, pois é proporcional ao risco assumido, que também é baixo

 Perfil Conservador – O objetivo deste perfil é equilibrar a segurança com um pouco mais de rentabilidade. Indicado
para quem pode tolerar um pouco de volatilidade em seu patrimônio no curto prazo.
 Perfil Moderado – Indicado para quem tem maior tolerância às oscilações do mercado financeiro e consegue lidar
com maior exposição aos riscos em busca de melhores retornos em prazos mais longos.

 Perfil Agressivo – Indicado para que tem tolerância às oscilações do mercado financeiro e consegue lidar com alta
exposição aos riscos em busca de obter os melhores retornos em prazos mais longos.
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RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS INDICADOS (*)
Nome

Parentesco

Data Nascimento

1.
2.
3.
4.
(*) será nula a indicação efetuada se, mesmo após o falecimento e antes do pagamento de qualquer valor ao
Beneficiário Indicado, for comprovada a existência de Beneficiários Legais, conforme regulamento do Plano D.

______________________, ______ de ___________________ de _______.

Local/ Data

Assinatura do Participante
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Declaração de Pessoa Politicamente Exposta
Nome:
Matricula:

CPF:

Em cumprimento às exigências da Instrução Previc nº 18, de 24 de dezembro de 2014, indique se
você ou algum familiar seu é “Pessoa Politicamente Exposta” (vide definição abaixo).

SIM

NÃO

Definição de Pessoa Politicamente Exposta
Considera-se pessoa politicamente exposta, o agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos
cinco anos1, no Brasil ou no exterior, cargo, emprego ou função pública relevante, assim como seus representantes,
familiares (parentes de 1º grau: pais, filho(a), cônjuge, companheiro(a), enteado(a)) e outras pessoas de
relacionamento próximo.
Consideram-se pessoas politicamente expostas brasileiras:
- os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
- os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União:
a) de ministro de Estado ou equiparado;
b) de natureza especial ou equivalente; e
c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas
ou sociedades de economia mista;
d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS, nível 6, e equivalentes;
- os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores;
- os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da
República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da
República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal;
- os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da
União;
- os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de tribunal de justiça, de assembléia legislativa e de
Câmara Distrital, e os presidentes de tribunal e de conselho de contas de estado, de municípios e do Distrito Federal;
- os prefeitos e presidentes de Câmara Municipal das capitais de Estado.
Considera-se pessoa politicamente exposta estrangeira a que exerce ou exerceu importantes funções públicas em um
país estrangeiro; como por exemplo, chefes de Estado e Governo, políticos de alto nível, altos servidores dos poderes
públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos.

Estou ciente que deverei manter permanentemente atualizadas as informações declaradas,
comprometendo-me a prestar nova declaração caso ocorra qualquer alteração na minha situação, de
meus representantes ou de meus familiares.
Local/Data:

,

de

de

.

Assinatura

1

O prazo de 5 anos deve ser contado, retroativamente, a partir da publicação da ◦Instrução Previc nº 18, de 24 de
dezembro de 2014, para os que já forem participantes, beneficiários e assistidos da Previ Novartis, ou a partir da data de
início da relação jurídica estabelecida com a Entidade, para os novos participantes.

