
Empréstimo para aquisição de material escolar ano letivo 2017

A partir de 9 de março, a ELETROS disponibilizará aos participantes e assistidos dos planos BD e CD Eletrobrás 
o empréstimo para a Aquisição de Material Escolar referente ao ano letivo de 2017.  

Veja abaixo as condições gerais:

PRAZOS PARA SOLICITAÇÃO E DATA DE LIBERAÇÃO DO RECURSO:

Período de Solicitação Liberação dos recursos

De 09 a 15 de março de 2017 23 de março de 2017

Fevereiro de 2017

VALOR DO EMPRÉSTIMO

R$ 1.300,00 por estudante (ao valor do 
empréstimo será acrescido o Imposto 
sobre Operações Financeiras - IOF).

TAXA DE JUROS

Pré-fixada, 1,11% a.m.
%

AMORTIZAÇÃO

Em 08 parcelas mensais e sucessivas, sendo que para cada R$ 1.300,00 solicitados o participante 
pagará prestação mensal de R$ 175,00 (aproximadamente, devido à incidência do IOF).

HABILITAÇÃO

O participante deve estar em dia com suas obrigações junto à ELETROS e atender aos critérios estabelecidos neste 
informe e demais critérios de elegibilidade e cobrança que constam na Norma Regulamentadora do Empréstimo 
Financeiro, naquilo que couber ao Empréstimo para a Aquisição de Material Escolar.

Em casos de pensionista sob tutela, o empréstimo somente poderá ser liberado se atender aos critérios de 
análise de crédito da ELETROS e mediante apresentação de autorização judicial específica para a solicitação 
desse empréstimo.
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O participante deverá entregar os documentos necessários à Gestão de Relacionamento 
com o Participante, na sede da ELETROS (Uruguaiana, 174 - 6º andar - Centro - Rio de 
Janeiro), no período de 09 a 15 de março de 2017, no horário de 9h as 16h30.

ESTUDANTES VÁLIDOS

Serão considerados estudantes válidos para fins deste empréstimo o próprio 
participante (sem limite de idade) e seus dependentes (filho, enteado e/ou 
menor sob guarda judicial) cadastrados na ELETROS e que até a data de 
liberação do empréstimo, 23/03/17, tenham no máximo 24 anos.

PROCEDIMENTO PARA A SOLICITAÇÃO:

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Os documentos necessários para a solicitação desse empréstimo são o formulário “Empréstimo para Aquisição de 
Material Escolar” anexo a esse informe (também disponível em nosso site, www.eletros.com.br, para impressão) e 
o documento comprobatório da matrícula dos estudantes no ano letivo de 2017.

Serão considerados documentos comprobatórios de matrícula:

■  Declaração da instituição de ensino de que o estudante está matriculado para o ano letivo de 2017;

■  Documento fiscal/ boleto bancário pago que mencione ser referente à matrícula ou mensalidade do ano letivo 
de 2017;

■  Documento de inscrição em disciplinas emitido pelas universidades, desde que evidencie tratar-se de matrícula 
em disciplinas a serem cursadas em 2017;

■  Para os casos em que o estudante ainda esteja cursando o ano letivo de 2016 devido a atraso no calendário 
escolar, deverá ser apresentada declaração da instituição de ensino, emitida em 2017, informando o ano/período 
que está sendo cursado, com a previsão de término deste e a data prevista para início do ano letivo de 2017.

Os estudantes deverão estar matriculados para o ano letivo de 2017 na rede de ensino fundamental, médio 
ou superior, ou em creches, pré-escolas, pré-militares, pré-vestibulares ou em instituições equivalentes para 
crianças com necessidades especiais.

A cada estudante que seja dependente comum a dois participantes, corresponderá apenas um empréstimo para 
o ano letivo de 2017.

O participante que desejar solicitar o empréstimo para benefício de mais de um estudante deverá fazê-lo no mesmo 
momento, pois será permitido apenas um contrato de Empréstimo para Aquisição de Material Escolar em vigor.

+
anos

DEPENDENTE

24

PARTICIPANTE

ATENÇÃO: Não serão processados empréstimos com pendência do documento comprobatório 
de matrícula.
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      FORMA DE LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Crédito em conta corrente de titularidade 
do participante ou disponibilização 
de ordem de pagamento em agência 
do Banco Santander informada 
pelo participante no formulário de 
solicitação.

        FORMA DE PAGAMENTO DO                                                                                                                                               
        EMPRÉSTIMO E VENCIMENTO DAS                                                                                                                                              
        PRESTAÇÕES

O pagamento do empréstimo será em 8 (oito) 
parcelas mensais e sucessivas, por meio de 
desconto em folha de pagamento ou boleto 
bancário (de acordo com o vínculo com a 
ELETROS), conforme quadro a seguir:

Caso o participante opte por enviar os documentos necessários à solicitação do empréstimo por meio dos 
Correios ou portador, deverá fazê-lo com a antecedência necessária para que a documentação seja entregue 
dentro do prazo solicitação estabelecido neste informe. É responsabilidade do participante certificar-se do 
recebimento da correspondência pela ELETROS.

Em caso de dúvidas, faça contato com nossa Central de Relacionamento com o Participante.

Telefone: (21) 2138-6000 - opção 2

E-mail: atendimento@eletros.com.br

FIQUE ATENTO: Somente serão aceitas solicitações de empréstimo entregues na ELETROS 
com a documentação completa durante o prazo de solicitação discriminado neste informe.

Para participantes ativos, 
aposentados e pensionistas

Para autopatrocinadores e optantes 
pelo BPD

Forma de pagamento das 
parcelas

Desconto em folha de pagamento Boleto bancário

Vencimento da 1ª parcela
Folha de pagamento referente a 

abril de 2017
02 de maio de 2017

Vencimento das demais parcelas
Folhas de pagamento referentes aos 
meses de maio a novembro de 2017

Primeiro dia útil dos meses de junho a 
dezembro de 2017
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