
TERMO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO

IDENTIFICAÇÃO DO MUTUÁRIO

SITUAÇÃO NA ELETROS

Nome completo Data de Nascimento

CPF E-mail pessoal

DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO DO EMPRÉSTIMO (1)

Cidade UF CEP DDD + Telefone residencial DDD + Celular pessoal

Bairro

AVISO: A validade desta proposta está condicionada ao seu preenchimento em letra de forma e à ausência de rasura.

Plano BD Eletrobrás Plano CV ONS Plano CV EPE Plano CD Eletrobrás (Puro) Plano BD Eletrobrás (BPDS)

Ativo Assistido Autopatrocinador (BPD)

Assumo a responsabilidade integral pelas informações prestadas, declarando ter conhecimento da legislação vigente e das condições 
estabelecidas no Regulamento do Plano de Benefícios. Autorizo a administração do plano a tomar as providências necessárias conforme minha 
opção assinalada neste documento.

DECLARAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DO PARTICIPANTE

Local e Data

Tipo de contaBanco Conta
Corrente Poupança

Agência

Assinatura do Participante/Representante Legal (caso necessário)

E-mail pessoal DDD + Telefone residencial DDD + Celular pessoal

DADOS DO RESPONSÁVEL/REPRESENTANTE LEGAL (CASO NECESSÁRIO)

Nome completo CPF

Pessoa politicamente exposta? (1)

Sim Não
Grau de afinidade

Pai Mãe Tutor Curador Procurador Outro: ______________________

MANUTENÇÃO 1/1

(1) Não é permitido o uso de Conta Salário.

(2) As prestações mensais serão corrigidas pelo INPC, ou outro índice que venha a substituí-lo, bem como o saldo devedor, conforme determina o Regulamento.

(1) De acordo com a Lei 9.613 e pela Instrução MPS/SPC nº 26/08, consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham 
desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim 
como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Para saber melhor o que é PPE, acesse: www.eletros.com.br/ppe

No de inscrição Eletros (a ser preenchido pela Eletros)

No do contrato (a ser preenchido pela Eletros)

Endereço residencial

DADOS DO EMPRÉSTIMO (a ser preenchido pela Eletros)

Taxa Real de Juros (%a.m) Taxa Cobertura por Pecúlio por Morte (%a.m)

Prestação de referência (2)

Quantidade de parcelas

Valor concedido (R$) IOF (R$) Taxa de Concessão/Renovação (R$)

Liquidação empréstimo anterior (R$) Valor Líquido (R$) Data da liberação
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