
Prezada (o) Participante,  
  
No dia 13/08/2021, o FioPrev encaminhou por e-mail para todos os participantes 
e assistidos envolvidos no processo de retirada de patrocínio do Plano BD-
FIOPREV (CLT) o Termo de Opção. É por esse documento que indicará se deseja 
receber esse valor de sua reserva matemática creditado em conta corrente 
bancária, e/ou transferido para outro plano de previdência de sua preferência. 
 
O período de opção vai de 14/08/2021 a 12/10/2021, isso quer dizer que você deve 
devolver o Termo assinado ao FioPrev até 12/10/2021. 
 
No item 2 do CAMPO 3 do Termo de Opção está informado o valor de sua Reserva 
Matemática Individual Final (RMIF), e no item 2.2 são descritos quais descontos 
incidirão sobre este valor para definição do valor final, que receberá ou poderá 
transferir para outro plano de previdência. Portanto, se você indicar que deseja 
receber 100% do valor de sua RMIF creditada em conta corrente, o valor 
creditado será aquele determinado pela RMIF menos os descontos incidentes. 
 
Ao preencher o Termo de Opção, especial atenção deve ser dada aos CAMPOS 
1, 3, 4, 5, 6 e 7. 
 
Caso sua opção seja pela transferência parcial ou total de sua RMIF (CAMPO 7), 
é necessário fazer sua inscrição no novo Plano de Previdência de sua escolha, 
antes da devolução do Termo de Opção. Caso não tome esta providência até 
12/10/2021, a transferência de sua RMIF não poderá ocorrer, trazendo grande 
prejuízo ao processo, pois todos os pagamentos e transferências serão 
efetuados em 01/11/2021. 
 
Preencha o documento com calma e atenção para evitar rasuras, o Termo de 
Opção deverá ser assinado pelo participante ou assistido. 
 
Em seguida, o Termo de Opção já assinado, deverá ser digitalizado ou 
fotografado, para devolução ao FioPrev, também pelo email: 
previdencia@fioprev.org.br. Imprescindível que todo o seu conteúdo, depois de 
digitalizado, esteja legível e sem cortes nas margens. 
 
Junto com o Termo de Opção, deverá ser enviado um documento de identidade 
de quem o assinou, o qual poderá ser também fotografado ou digitalizado.  
 
A assinatura do Termo de Opção deverá ser idêntica à que consta do documento 
de identidade enviado. 
 
Caso o participante ou assistido seja representado por um Procurador ou Tutor 
deverá ser enviada junto com o Termo de Opção, uma Procuração específica, 
onde esteja indicado poderes para atuação junto ao FioPrev. 
 

SUA COLABORAÇÃO NESTE MOMENTO É FUNDAMENTAL! 
NÃO DEIXE PARA DEVOLVER SEU TERMO DE OPÇÃO NA ÚLTIMA HORA! 

  
Qualquer dúvida faça contato pelo e-mail: previdencia@fioprev.org.br! 

 
Atenciosamente, 
 
Diretoria Executiva do FioPrev 
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