TERMO DE OPÇÃO PELO
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO
PLANO DE BENEFÍCIOS: [

] VISÃO MULTI [

] VISÃO TELEFÔNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE

NOME:

CPF:

E-MAIL:

Participante,
Conforme informado, a Visão Prev está abrindo, em caráter excepcional, a possibilidade do participante
assistido e/ou pensionista receber seu 13º salário antecipadamente, se assim desejar.
Ao preencher e enviar este formulário, você opta pelo recebimento do adiantamento.
PRAZO PARA SOLICITAÇÃO
O período para realizar esta opção ocorre nos meses de abril e maio, seguindo o cronograma abaixo:
 Formulários enviados até o dia 10 de abril: o adiantamento do 13º será pago juntamente ao benefício do mês de
abril
 Formulários enviados do dia 11 de abril até o dia 10 de maio: o adiantamento do 13º será pago juntamente ao
benefício do mês de maio

DESEJO OPTAR PELO ADIANTAMENTO DO MEU 13º SALÁRIO
IMPORTANTE: caso não deseje receber o adiantamento de seu 13º salário nos meses de abril ou maio, basta não enviar este
formulário.
LEMBRETES:
Os participantes que normalmente já recebem o adiantamento do 13º em junho e que optarem pelo adiantamento agora
(através desta janela extra), deixarão de receber o adiantamento em junho, uma vez que já o terão recebido em abril ou
maio. E, aqueles que já recebem o adiantamento do 13º em junho e não se manifestarem agora nessa janela extra, receberão
o adiantamento de 50% normalmente, em junho.
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
Ao assinar e enviar este termo, você declara ter ciência que:
• A Visão Prev está, excepcionalmente, abrindo a possibilidade de solicitação do adiantamento do abono anual, que
corresponderá a 85% do valor líquido previsto.
• O valor restante devido será pago no mês oficial, dezembro, após o recálculo (considerando o desconto do adiantamento,
atualização do valor do benefício e Imposto de Renda)
• O pagamento desse adiantamento ocorrerá junto com o pagamento do benefício mensal normal, de acordo com o
cronograma mencionado acima
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