PLANO DE BENEFÍCIOS JMALUCELLI
PEDIDO DE INSCRIÇÃO

CADASTRO DE PARTICIPANTE
PARTICIPANTE
Nome

Sexo

Matrícula

M
Estado Civil

CPF

Local de Nascimento

UF

Data de Admissão

F

RG (nº/órgão)

Nascimento

Filiação / Pai:
/ Mãe:

ENDEREÇO RESIDENCIAL
Logradouro (Rua/Av., etc.)

Nº

Bairro

Complemento

Cidade

Fone Comercial

UF

Fone Residencial e/ou Celular

CEP

Endereço Eletrônico (e-mail)

PATROCINADORA
Empresa

Identificação (cód.patrocinadora e local)

DEPENDENTES BENEFICIÁRIOS
Poderão ser inscritos:
o cônjuge ou companheiro(a) legalmente reconhecido;
filhos sob qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos;
filhos inválidos sob qualquer condição, conforme inciso III do parágrafo 1º do Art. 7º.
NOME

SEXO

DATA NASCIMENTO

PARENTESCO

ESTADO CIVIL

BENEFICIÁRIOS DESIGNADOS
Na inexistência de dependentes beneficiários será admitida a indicação de beneficiários designados, para fins exclusivo de recebimento do Resgate
das Contribuições, previsto no Regulamento do Plano de Benefícios JMalucelli.
NOME

SEXO

DATA NASCIMENTO

PARENTESCO

ESTADO CIVIL

DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE
Declaro que decidi participar do Plano de Benefícios JMalucelli, autorizando a Patrocinadora a proceder o desconto das contribuições
correspondentes na folha de pagamento. Declaro ainda, que recebi os exemplares do Estatuto e do Regulamento, bem como o Material
Explicativo do Fundo Paraná e do referido Plano.
Estou ciente que as simulações dos valores de contribuições e benefícios são apenas estimativas e não garantem nenhum direito ao
participante ou obrigação por parte do Fundo Paraná de Previdência Multipatrocinada.

TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Assinalar a opção de tributação a ser aplicada no resgate total ou mensal, em gozo de benefício (caráter irretratável).

Tabela Progressiva
No Resgate, tributação de 15% como antecipação; Na Renda Mensal, isento à 27,5% (com ajuste na Declaração de Rendas).

Tabela Regressiva
Alíquotas regressivas, de 35% à 10% conforme o decorrer do tempo (sem ajuste na Declaração de Rendas - exclusivo da fonte).
Local e Data:

X
(Assinatura do Participante ou Representante legal)

DE ACORDO (Fundo Paraná)
Local e Data:

12.9.1.2-JMalucelli_Com_Verso

PERFIL DE INVESTIMENTO
Estou ciente que os recursos serão realocados em janeiro de cada ano, mediante formalização prévia entre os meses de setembro
à novembro, conforme disposto no Regulamento do Plano, e que a não formalização implicará na automática autorização para que
os recursos sejam investidos de acordo com o Projeto FASES DA VIDA, conforme abaixo:

FASES DA VIDA
CARREIRA

Perfil AGRESSIVO, para faixa etária entre 18 até 39 anos de idade;

MATURIDADE

Perfil MODERADO, para faixa etária de 40 até 49 anos de idade; e

SOSSEGO

Perfil CONSERVADOR, para faixa etária a partir de 50 anos de idade.

No Projeto FASES DA VIDA, os recursos dos Participantes abaixo de 18 anos de idade serão automaticamente alocados
no Perfil MODERADO, conforme disposto no Regulamento do Plano.
No Projeto FASES DA VIDA, os recursos dos Assistidos e Resgates Parcelados serão automaticamente alocados
no Perfil CONSERVADOR, conforme disposto no Regulamento do Plano.
No Projeto FASES DA VIDA, a realocação do patrimônio previdenciário será feita automaticamente no mês de janeiro do ano
subsequente ao ano em que se completa a idade da outra faixa.
Conforme determina a Política de Investimentos e o Regulamento do Plano, autorizo a alocação dos recursos na opção assinalada
abaixo, sendo alterada apenas mediante nova solicitação.
FASES DA VIDA

AGRESSIVO

MODERADO

CONSERVADOR

alocação automática,

com maior exposição

menor exposição

nenhuma exposição

conforme faixa etária

à renda variável

à renda variável

à renda variável

DECLARO QUE, na qualidade de titular ou de tutor da conta, estou plenamente ciente que a opção pelo perfil de
investimento acima formalizado poderá implicar tanto para ganhos como para perdas financeiras no decorrer do tempo de
aplicações, em vista da volatilidade do mercado financeiro.
DECLARO, também, que recebi dos técnicos do Fundo Paraná todas as informações necessárias para minha tomada de decisão
quanto aos três perfis de investimentos oferecidos, inclusive sobre o meu enquadramento no FASES DA VIDA caso não
formalize o Perfil desejado.
DECLARO, também, que estou ciente que o Fundo Paraná, através de sua Política de
passará a investir meus recursos em conformidade com a minha opção formalizada
percentuais de alocação dos recursos em Renda Fixa e Renda Variável, dentro dos
previstos para o Perfil, ficando isento de quaisquer responsabilidades de riscos externos
e governamentais que venham a ocorrer no mercado financeiro.

Investimentos disponibilizada no site,
e poderá, eventualmente, alterar os
limites da banda máxima e mínima
em decorrência de fatores adversos

DECLARO estar ciente que rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidades futuras.
Ciente das informações recebidas e de acordo com as declarações acima por mim prestadas e demais atos legais, assino
a presente opção em duas vias de igual teor.

PPE - PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA
É Pessoa Politicamente Exposta?

SIM

NÃO

* Se a resposta for SIM, preencha o formulário específico.

FATCA - “FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT”
A FATCA é uma Lei Norte Americana que visa combater a evasão fiscal dos EUA em relação a rendimentos e outros ganhos de
investimentos feitos fora dos EUA por cidadãos Norte Americanos e a cidadãos estrangeiros com obrigações fiscais nos EUA,
designados US Person. O governo brasileiro assinou acordo para a troca de informações com a Receita Federal Americana.
Será caracterizado como uma Pessoa dos EUA – “U.S.Person” aquela pessoa que tenha:
- Cidadania Norte Americana, incluindo os detentores de dupla nacionalidade e passaporte norte-americano, ainda que residam
fora dos Estados Unidos;
- Residente Fiscal nos EUA, ou seja, possua Green-Card e que possa se tornar um residente permanente legal;
- Presença física substancial nos Estados Unidos para fins tributários por pelo menos: 31 dias durante o ano corrente ou 183 dias
nos últimos três anos.
É caracterizado como uma Pessoa dos EUA - “U.S.Person”?

SIM

NÃO

* Se a resposta for SIM, preencha o formulário específico.
* Comprometo-me a informar ao Fundo Paraná, em até 10 dias, qualquer alteração nas informações prestadas.
Declaro, para os devidos fins, que são fiéis e verdadeiras as informações acima e que estou ciente das penalidades
impostas por lei na omissão de informações, tanto na falta, como na inclusão indevida de dados cadastrais.
Local e Data

Assinatura do Titular ou do Representante Legal
x

Protocolo de Recebimento - Fundo Paraná
Data

Compliance

