OPÇÃO DE PERFIL DE INVESTIMENTO

Titular da Conta

CPF

Tutor ou responsável habilitado (em caso de menor ou inválido)

CPF

Plano

Estou ciente que os recursos poderão ser realocados em janeiro de cada ano, mediante formalização prévia entre os
meses de setembro a novembro, conforme disposto no Regulamento, e que a NÃO FORMALIZAÇÃO implicará na
automática autorização para que os recursos sejam investidos de acordo com o projeto estabelecido pelo Fundo Paraná,
denominado de FASES DA VIDA, abaixo citados:
CARREIRA

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

MATURIDADE

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

SOSSEGO

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

FASES DA VIDA
Os recursos dos Participantes abaixo de 18 anos de idade serão automaticamente alocados no Perfil correspondente à
Fase II - Modalidade MODERADA, conforme disposto no Regulamento do Plano.
Os recursos dos Assistidos e Resgates Parcelados serão automaticamente alocados no Perfil correspondete à Fase III Modalidade CONSERVADORA, conforme disposto no Regulamento do Plano.
A realocação do patrimônio no projeto FASES DA VIDA será feita automaticamente no mês de janeiro do ano subsequente
ao ano em que se completa a idade da outra faixa.
Em conformidade com a Política de Investimentos e o Regulamento do Plano, declaro que NÃO OPTO pelo projeto FASES DA VIDA,
autorizando a alocação dos recursos no PERFIL assinalado abaixo, podendo ser alterado apenas sob nova autorização:
MODERADO
menor exposição à
renda variável

AGRESSIVO
com maior exposição à
renda variável

CONSERVADOR
nenhuma exposição à
renda variável

DECLARAÇÕES DO TITULAR OU DO TUTOR RESPONSÁVEL
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 Investimentos disponibilizada no site,
passará a investir meus recursos em conformidade com a minha opção formalizada e poderá, eventualmente, alterar os
percentuais de alocação dos recursos em Renda Fixa e Renda Variável, dentro dos limites da banda máxima e mínima
previstos para o Perfil, ficando isento de quaisquer responsabilidades de riscos externos em decorrência de fatores adversos
e governamentais que venham a ocorrer no mercado financeiro.
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.
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