TERMO DE SUSPENSÃO DE
PARCELAS DE EMPRÉSTIMO
PLANO DE BENEFÍCIOS: [

] VISÃO MULTI [

] VISÃO TELEFÔNICA

PREVISÃO

TELEFÔNICA BD

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE
CPF:

NOME:

TELEFONE:

E-MAIL:

Participante,
Conforme informado, a Visão Prev está abrindo a possibilidade de suspensão temporária do pagamento de algumas
parcelas de empréstimos.
PRAZOS PARA SOLICITAÇÃO:
 Se você fizer a solicitação até 10 de abril, serão suspensas as parcelas de três meses: abril, maio e junho.
 Caso seu pedido seja enviado até dia 10 de maio, serão suspensas as parcelas de dois meses: maio e junho.
 Já se sua solicitação até dia 10 de junho, será suspensa a parcela de um único mês: junho.

Desejo aderir ao programa de suspensão do pagamento das parcelas de empréstimos

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
Ao assinar e enviar este termo, você declara ter ciência que:
• A solicitação de suspensão contemplará todos os contratos vigentes
• Somente será aceita a suspensão de pagamentos se os contratos vigentes estiverem adimplentes (em dia), mediante
análise e aprovação da área
• A solicitação de suspensão passará por uma análise da Visão Prev e, se for identificada alguma situação que pode
comprometer a capacidade do participante quitar o empréstimo, o pedido não será aceito
• No período de suspensão, serão cobrados juros e taxa de administração proporcionais ao período de prorrogação do
pagamento
• A Visão Prev poderá realizar ajustes no financiamento para adequá-lo operacionalmente, garantindo que as condições
originais não serão pioradas
• Em julho de 2020 serão retomados os descontos de empréstimos, com o recálculo das parcelas do período prorrogado
• No momento do recálculo das parcelas, poderá ocorrer a cobrança do QQM (Quota de Quitação por Morte) que será
devolvida posteriormente
• A suspensão do pagamento das parcelas de empréstimos, nos meses de abril, maio e junho de 2020, foram oferecidas
pela Visão Prev considerando o atual momento de crise pelo qual passa o mercado local e global.
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