
Nome: _________________________________________________________________________ CPF: ___________________________

(     ) autorizo a MBPrev a enviar e-mails para o meu endereço eletrônico acima.

Participarei do Plano?

Sim

Não. Justifique:

Contato

Local e data:  ____________________, ____ de _____________ de _________.

Sim

Perfil de Investimento

Nome

Admissão: __________________   RE: ________________________________

Não, justifique: ____________________________________________________________________________________________

E-mail: _________________________________________________________________________________________________

Empresa: ________________________________

Na hipótese de não indicação de percentual de sua contribuição, este será considerado zero.

Nascimento

*Os recursos ficarão alocados no Perfil de Investimento por você indicado até que a próxima campanha seja realizada e 

você optar por alterar.

100 % Renda Fixa

MERCEDES-BENZ PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

TERMO DE ADESÃO AO PLANO

Estou ciente que ao aderir ao Plano de Aposentadoria Complementar estarei concordando com os termos e

condições estabelecidas, comprometendo a respeitar e observar as regras regulamentares em vigor.

Beneficiário Indicado

Perfil Conservador

Contribuição básica: percentual de contribuição, que incidirá sobre a parcela do meu salário base,

compreendido entre 10 e 100 UPs (Unidades Previdenciárias) realizada via folha de pagamento, é de:

Esta autorização prevalecerá no caso de minha transferência para qualquer uma das empresas

patrocinadoras do referido Plano ou até que eu notifique do contrário por escrito.

Neste ato, autorizo expressamente a empresa a efetuar os descontos em minha folha de pagamento,

relativos às contribuições, referente à minha participação no Plano de Aposentadoria MBPrev.

Declaro ter recebido o Certificado do Participante,explicação sobre o Plano de Aposentadoria MBPrev e

estar ciente que o Regulamento do Plano, Estatuto da Entidade e Manual do Participante está disponível

no site da MBPrev : www.mbprevidencia.com.br

 Assinatura Participante

Em observância a Lei nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”), declaro que estou ciente

que a MBPrev realiza o tratamento dos meus dados pessoais, utilizando tais informações tão somente para

os fins lícitos e previstos na execução do contrato previdenciário celebrado, bem como utilizá-los nas

avaliações atuariais e financeiras e, ainda, compartilha-los com os órgãos governamentais que legalmente

os requererem. Sobre o tratamento de dados, declaro que tive ciência sobre a Política de Proteção de

Dados Pessoais da MBPrev disponível no site da entidade: www.mbprevidencia.com.br 

Mínimo de 85% em Renda Fixa                       

e máximo de15% em Renda 

Variável com target de 10%

Mínimo de 75% em Renda Fixa                       

e máximo de 25% em Renda 

Variável com target de 20%

ParentescoCPF

Perfil ArrojadoPerfil Moderado

Opcionalmente, indique aquelas pessoas que, na falta dos beneficiários (cônjuge ou companheiro e filhos até o

mês em que completarem 24 anos, conforme o Regulamento) receberão o benefício previsto no Plano.

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%



Local e data: ___________________, _____ de______________ de ______.

                                                                              

Definição: Pessoa Exposta Politicamente (PEP) é aquela que exerce ou exerceu nos últimos 5 anos, no Brasil

ou no exterior, cargo, emprego ou função pública relevante. Também devem ser considerados seus

representantes, familiares (parentes na linha reta até o 2° grau, cônjuge, companheiro(a) ou enteado(a))

e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Consideram-se Pessoas Expostas Politicamente:

- detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;

- ocupantes de cargo no Poder Executivo da União;

- Membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, dos

Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Tribunais Regionais Eleitorais, do

Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal;

- Membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral e o Vice-Procurador-Geral da

República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-

Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal;

- Membros do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral e os Subprocuradores-Gerais do Ministério

Público junto ao Tribunal de Contas da União;

- Presidentes e Tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos;

- Governadores e Secretários de Estados e do Distrito Federal, os deputados estaduais e distritais, os

presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta estadual e distrital e os

presidentes de Tribunais de Justiça, Tribunais Militares, Tribunais de Contas ou equivalentes dos Estados e do

Distrito Federal;

- os prefeitos, os vereadores, os secretários municipais, os presidentes, ou equivalentes, de entidades da

administração pública indireta municipal e os presidentes de Tribunais de Contas ou equivalentes dos

municípios.                                                                                                                                                                                                                                                          

- Funções exercidas no exterior como: chefes de estado ou de governo; políticos de escalões superiores;

ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores; oficiais-generais e membros de escalões

superiores do Poder Judiciário; executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou dirigentes de

partidos políticos.

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEP - PESSOAS EXPOSTA POLITICAMENTE 

 2. Você tem representantes, pessoas de relacionamento próximo ou familiares até o segundo grau, 

assim como cônjuge, companheiro (a), enteado (a) que desempenham ou desempenharam, nos 

últimos 5 (cinco) anos, no Brasil ou no exterior, função pública relevante? 

 1.  Você desempenha ou desempenhou nos últimos 5 (cinco) anos função pública relevante, no Brasil 

ou no exterior? 

Estou ciente de que o principal canal de comunicaçao da MBPrev é o site www.mbprevidencia.com.br

 (       ) Sim                                                     (       ) Não

Assinatura Participante

 (       ) Sim                                                     (       ) Não

Responsabilizo-me pela veracidade das informações acima e pela atualização em caso de mudança 

nas condições ora apresentadas.


