SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DE EMPRÉSTIMO
Relativamente ao meu empréstimo em vigor nessa Entidade, solicito o procedimento abaixo indicado:
Suspensão do pagamento de prestações:
Nº do Contrato: (

) ou (

Período de suspensão:
( ) No próximo mês

) Todos os Contratos
( ) Nos próximos 3 (três) meses

( ) Nos próximos 2 (dois) meses

Faço a opção por:
( ) Suspensão com ampliação de prazo - será cobrado IOF (incorporado ao saldo devedor do contrato)
( ) Suspensão com manutenção de prazo - não será cobrado IOF
Estou ciente que:
w A renovação de suspensão somente poderá ser solicitada a partir do último mês de vigência da suspensão em vigor.
w Quando o pedido de suspensão não contemplar todos os contratos vigentes, deverá ser preenchido um formulário para cada
contrato.
w Caso os limites estabelecidos pelo item 4.2 da Circular de Empréstimos (transcrito abaixo) estejam excedidos, esta solicitação
será considerada nula.
4.2. Serão observados os seguintes limites máximos para concessão de empréstimo:
4.2.1. Participantes Ativos, Vinculados e Autopatrocinados – o menor entre:
4.2.1.1. 10 vezes o valor do salário de participação (item B.2.36 do Regulamento do Plano II da BANESES), referente ao
mês anterior da solicitação;
4.2.1.2. 100% do valor líquido de direito do participante em caso de Resgate por Desligamento;
4.2.1.3. Valor da margem de consignação disponível.
4.2.2. Assistidos – o menor entre:
4.2.2.1. 10 vezes o valor do benefício de renda mensal pago pela BANESES, referente ao mês anterior da solicitação;
4.2.2.2. Margem consignável de 30% do valor do benefício de renda mensal pago pela BANESES no mês anterior ao da
solicitação, após deduzidos os descontos legais e as verbas de pensão alimentícia.
_______________________ ,_______ /_______/_______
Local e Data
Nome

Assinatura
Matrícula

Os participantes Vinculados, Assistidos na modalidade Benefício Proporcional Diferido ou Pensionistas devem preencher o quadro abaixo.

Fiador 1

Fiador 2

Cônjuge

Cônjuge

Testemunhas
01)

02)

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

