Aposentados, pensionistas e
participantes ativos,
autopatrocinados e em BPD

TEMOS UM RECADO
SOBRE O SEU

PLANO DE
PREVIDÊNCIA
É importante que leia tudo
com a maior atenção.

Afinal, é de seu plano de
APOSENTADORIA que estamos
tratando, ou seja, é de seu
FUTURO que falamos aqui.

PARTICIPANTES DO PSAP/BANDEIRANTE
PODERÃO FAZER A MIGRAÇÃO DE PLANO.
Todos os participantes do plano PSAP/Bandeirante –
ativos, aposentados, pensionistas, autopatrocinados e
BPD - terão a oportunidade de migrar.
Será permitido que o participante opte por migrar suas reservas
acumuladas no atual plano para um ou mais planos de
previdência complementar administrados pela entidade. E
também será possível, de forma antecipada e observada
as regras da migração e dos regulamentos dos planos, o
resgate de 25% do valor da Reserva Individual de Migração
(válido para as migrações feitas para o Energias do Brasil)
e, ainda, o direito de receber o valor do superávit atualmente
retido na parcela BD do Plano PSAP/Bandeirante, a ser
repartido entre os participantes que migrarem.

QUAL É O OBJETIVO DA ENERPREV
COM ESSA MIGRAÇÃO?
O objetivo é oferecer mais opções aos participantes do
Plano PSAP, que poderão escolher por migrar para um plano
de perfil moderno e flexível, como o Energias do Brasil, que
funciona na modalidade de Contribuição Definida, ou dividir
suas reservas e migrar para uma combinação entre este
Plano (Energias do Brasil) e um novo Plano (Saldado PSAP).

E qual a importância da migração de Planos?
A migração é uma solução visando uma menor exposição
dos participantes aos riscos crescentes do Plano
PSAP/Bandeirante e, ao mesmo tempo, preserva a
complementação de aposentadorias e pensões de forma
sustentável. Desde sua criação, há mais de 20 anos, o
PSAP/Bandeirante passou por transformações que acabaram
por modificar suas principais características.
Para

uma

maior

compreensão,

cabe

lembrar

que

o

PSAP/Bandeirante está dividido em três parcelas distintas.
Duas delas, a BSPS e a CV, apresentam déficit e, por serem
deficitárias, exigem contribuições adicionais por parte da
patrocinadora e participantes para sanear os resultados
negativos. Ao mesmo tempo, a parcela BD registra superávit,
que não pode ser distribuído, por fazer parte do mesmo plano.
Agora, porém, os participantes (ativos, autopatrocinados, BPD) e
os aposentados e pensionistas que optarem pela migração
do plano terão direito à distribuição desses recursos
superavitários, além de poderem manter parte da sua renda
como vitalícia. Esclarecendo que planos saldados não recebem
contribuições de participantes, assistidos ou patrocinadora.
Particularmente no caso daqueles que já recebem os benefícios a
que têm direito, as contribuições sobre aposentadoria, que
podem chegar a até 18,98% do valor percebido na parcela
BD, serão reduzidas a zero neste novo plano.

QUAIS SÃO AS OPÇÕES?

??

?

1

Migrar 100% das suas reservas para o plano

2

Migrar para dois planos: parcelas BSPS e CV

Energias do Brasil;

para o Energias do Brasil e a parte BD para o
novo Plano. (Se houver recursos financeiros
suficientes para ser operacionalizado); ou

3

Permanecer no Plano PSAP/Bandeirante.

Como poderei fazer a minha opção?
A opção será realizada através da uma área restrita, que
será acessada por meio do site da Enerprev onde estarão
disponíveis os documentos e o simulador, para que os
participantes façam as projeções dos seus benefícios e
tomem a sua decisão com toda a calma e segurança.

Os interessados poderão migrar no período compreendido
entre os dias 01/07/20 e 28/09/20

A Enerprev também disponibilizará
uma página exclusiva com
todas as informações úteis para
uma decisão consciente, ali
podendo
ser
encontradas
cartilhas, regulamentos, manuais
e muito mais.
Acompanhe os comunicados
exclusivos que a Enerprev
estará enviando para os e-mails
dos participantes e deixando
disponíveis para leitura no
endereço www.enerprev.com.br, garantindo assim que nenhuma
pergunta fique sem resposta quando o assunto for a migração
de planos. Mas, se mesmo assim tiver dúvidas, entre em
contato com a Enerprev, através do telefone: 0300 313 0013
ou pelo e-mail atendimentoenerprev@edpbr.com.br

PERGUNTAS IMPORTANTES
• SOU OBRIGADO A FAZER A MIGRAÇÃO?
Não, a migração de plano é facultativa, porém, todos os
participantes deverão formalizar a sua opção, dentre as
que são oferecidas nesse processo.
• COMO FAÇO PARA TIRAR AS MINHAS DÚVIDAS?
A Enerprev fará divulgações constantes a respeito dessa
migração, além de estar preparando uma página exclusiva
em seu site, além da área restrita, que será acessada por
uma senha individual que será disponibilizada aos participantes.
Em função do atual Cenário da Covid-19, a Enerprev
também está preparando eventos on-line. Todos serão convidados a participarem e esclarecerem suas dúvidas.
Além disso, está sendo preparado um processo exclusivo de
atendimento para envolvidos nesse processo.
As orientações para acompanharem os eventos e obterem
o atendimento serão enviadas no decorrer no mês de junho.
Em caso de dúvidas, acesse o nosso
site ou entre em contato com a nossa
equipe, através de um dos canais de
atendimento da entidade.

