
CONFIRA O PASSO
A PASSO

AGORA A ALTERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SERÁ
VIA ÁREA RESTRITA DO PARTICIPANTE

ACESSAR O SITE DA MBPREV - ÁREA
RESTRITA DO PARTICIPANTE

Ao acessar o site da MBPrev, você deverá clicar no ícone "Área
Restrita do Participante". Logo após, deverá realizar o login,
indicando o seu CPF completo e clicar em confirmar em cima do
seu nome. 
Caso tenha esquecido a senha basta clicar em "Esqueci minha
senha" onde automaticamente um link será encaminhado em seu
e-mail cadastrado em nosso sistema, em seguida, deverá incluir
uma nova senha, indicando somente letras e números.

PÁGINA INICIAL  NA ÁREA RESTRITA 

Ao acessar a área restrita, no canto superior esquerdo constará o
ícone "Campanhas - Alteração de Percentual de Contribuição",
basta clicar neste ícone onde abrirá uma nova página com algumas
instruções necessárias.

1ª ETAPA

Nesta 1ª etapa você encontrará informações básica para a formalização
da sua opção. 
A grande novidade é que agora não será necessário o envio dos
formulários para a formalização da sua opção, todo o procedimento será
de sua autonomia e 100% online. 

2ª ETAPA

Nesta etapa estará presente as informações essenciais para que você
participante possa estar ciente de todos os parâmetros para alteração.

3ª ETAPA

Nesta última etapa será necessário o preenchimento da sua opção no
campo correspondente a sua escolha.
Reforçamos que, os únicos campos para preenchimento são:
contribuição básica e contribuição voluntária.
Após realizar o preenchimento basta clicar em "Solicitar Alteração"

 CONCLUSÃO

Ao clicar em "Solicitar Alteração" apresentará uma nova tela com dois
ícones "Imprimir Termo de Opção" onde você participante poderá
guardar caso precise consultar a sua opção ou "Conclusão" onde de
fato formalizará a sua escolha. 
Reforçamos que, o Termo de Opção não deverá ser entrega para a
MBPrev.

 CONCLUSÃO - SUA OPÇÃO

Após clicar em "Conclusão" aparecerá essa tela, indicando o número
do protocolo se necessário e o novo percentual da sua contribuição. 

Reforçamos que, as solicitações realizadas até 15º dia do mês será
acatada no próprio mês, caso a solicitação seja efetuada a partir do 16º
dia do mês, será acatada no mês subsequente. 


