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Nome

Endereço Bairro

Cidade

Telefone Celular E-mail

CEPEstado

Data de Nascimento RG CPF

DADOS DO PARTICIPANTE

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

Valor do empréstimo

Prazo de Pagamento escolhido pelo Mutuário

parc ela s mens ais  e cons ecutiva s (entre  4  e 36  parcelas)(  )

Valor por Extenso

VALOR DO MÚTUO PRAZO DE PAGAMENTO

4 a 12 meses

12 a 24 meses

25 a 36 meses

110% da Taxa Selic ou INPC + 0,5% 
ao mês, aquilo que for maior.

120% da Taxa Selic ou INPC + 0,55% 
ao mês, aquilo que for maior.

130% da Taxa Selic ou INPC + 0,6% 
ao mês, aquilo que for maior.

TAXA DE JUROS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ENCARGOS ADICIONAIS

do saldo
do participante ao mês

60% 0,2% IOF

ENCARGOS FINANCEIROS



1. A ta xa d e juro s ser á de finida conf or me quad r o aci ma, considerando-s e o  pra zo de pagament o es col hido pelo Mutuári o e
indicado no campo “Car acterí s ticas do Mútu o” sup ramen cionado. O s juros se rã o pagos mensalmente , junta ment e com a
amo rti zaçã o do val or pri ncipal e  da ta xa de admini stração.

2. O perc entua l es ta belecido com o ta xa de admini straç ão incidir á mensalment e so bre  t odo o s ald o devedor apurado na data
de paga mento, e será p ago junta mente com os ju ros e o principal.
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3. O r eajuste da prestação será efetuado mensal e cumulativamente, utilizando-se a variação do índice verificada no mês anterior.

4. Caso na data do pagamento ou da liquidação antecipada da dívida ainda não tenha sido divulgado o índice a ser utilizado,
serão usados,
i) para dívidas atreladas à Taxa Selic, o montante da Taxa Selic do mês anterior ao da liquidação; (ii) para dívidas atreladas ao
INPC, a variação do INPC publicado no mês anterior, calculada dia a dia.

5. Em caso de encerramento do vínculo empregatício do Mutuário com a respectiva Patrocinadora, e caso a Previbayer e o
Mutuário acordem a manutenção do mútuo, a taxa de administração acima indicada passará a ser de 0,4% ao mês.

EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS

Tem empréstimo ou financiamento com desconto em folha? SIM NÃO

CONDIÇÕES GERAIS

1. Eu, acima qualificado, Participante do Plano de Benefícios da Previbayer − Sociedade de Previdência Privada − Plano Bayer
CD (“Pr evibayer”), solicito a concessão de mútuo no valor e condições financeiras acima indicados, aderindo e me obrigando
neste ato expressamente aos termos do Contrato de Mútuo registrado no 7.º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital, sob microfilme n.º 1.787.864, em 16 de Novembro de 2011 (o “Contrato”), que declaro
conhecer, e estou de pleno acordo com a aplicação de seus termos ao mútuo aqui pleiteado.

2. Aprovado o mútuo ora solicitado, autorizo que as parcelas de seu pagamento sejam descontadas automaticamente via
folha de pagamento de salário ou benefícios ou via débito em conta-corrente de minha titularidade, acrescidas dos encargos
financeiros acima mencionados.

3. Em caso de rescisão do meu contrato de trabalho com minha atual empregadora e Patrocinadora da Previbayer, autorizo
que o saldo devedor do mútuo seja integralmente quitado, mediante desconto dos créditos a que tiver direito a receber na
rescisão do contrato de trabalho ou débito em conta-corrente bancária de minha titularidade. Se os créditos decorrentes da
rescisão de trabalho e o saldo bancário não forem suficientes para a quitação do mútuo, comprometo-me a pagar a
diferença remanescente no mesmo ato da rescisão de meu contrato de trabalho.

3.1 Em caso da opção pelo instituto da Portabilidade, tenho consciência de que deverei ter quitado eventual saldo devedor 
antes da efetiva transferência de recursos. Em caso da opção pelo instituto do Resgate, autorizo o desconto do eventual 
saldo devedor do Saldo de Conta de Contribuição do Participante.

Visto do Participante
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CONFISSÃO DE DÍVIDA

1. Condicionado à  aprovaçã o do mútuo or a sol icitado, q ue fi car á comprov ada me diante apr ese nta çã o de com provant e de
depósit o da refe rida  quantia em  minha conta- cor ren te  acima indicada,  eu, acima qual ificado, confes so e as su mo  integral
respons abilidade pelo pagamento  da dívida descrita nos c am pos “Car act erís tica s do Mútuo”  e “E ncargo s F inanceiros”
sup r acitad os , renun ciando expres sa mente a qua lquer contes ta ção quanto  a o valor  e procedên cia  da dívida. A co nfissão  de
dívida cons ta nte deste  ins tru mento é  ir r etr atá vel  e  irr evogável, valend o o prese nte com o título e xecu tivo e xt r ajudicial.

Local

Assinatura do Mutuário

Data

Previbayer – Sociedade de Previdência Privada − Plano Bayer CD

De acordo

TESTEMUNHAS

Nome:

1a Testemunha

RG:

Nome:

2a Testemunha

RG:
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