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COMUNICADO SERGUS Nº 001/2022 

 

 

Aracaju (SE), 10 de janeiro de 2022 

 

 

 

Assunto: Alteração do Percentual de Contribuição Normal do Plano de Benefícios 

SERGUS de Contribuição Definida - CD. 

 

 

Prezados (as) participantes, 

 

  

Informamos que neste mês de janeiro, conforme regulamento do Plano CD, art. 20, parágrafo 

primeiro, o participante que desejar fazer a alteração do percentual que incide sobre a cobrança 

da Contribuição Normal, poderá fazê-lo através de preenchimento do Formulário de Alteração 

do Percentual de Contribuição Plano SERGUS – CD (disponível no anexo e no Portal do 

SERGUS, endereço https://portalsergus.banese.com.br/).  

 

Para atualização do percentual o participante deverá encaminhar o formulário devidamente 

preenchido e assinado ao SERGUS, impreterivelmente, até 31/01/2022, via malote interno. O 

formulário também poderá ser encaminhado de forma digital, através do e-mail 

sergus.beneficio@banese.com.br. No entanto, é necessário aguardar a confirmação do 

recebimento por parte do SERGUS para garantir o deferimento do seu requerimento. 

 

O participante que desejar manter o mesmo percentual de desconto da contribuição, aplicado 

até a presente data, não há a necessidade de envio do formulário. 

  

Por meio de seus dirigentes, o SERGUS renova o seu compromisso junto as patrocinadoras, 

participantes e assistidos e se mantém a disposição para outros esclarecimentos. 

 

 

 

Diretoria Executiva 
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REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL  
DE CONTRIBUIÇÃO  

 
 

DADOS DO PARTICIPANTE 

Nome 

 

Matricula 

Patrocinadora 

 

Data de Admissão 

INFORMAÇÕES ACERCA DAS CONTRIBUIÇÕES 

A Contribuição Normal para o Plano SERGUS CD, de caráter mensal e obrigatório, equivalente a um percentual por este livremente 

escolhido e aplicável sobre seu Salário de Contribuição, respeitado o percentual mínimo de contribuição de 4,00%, conforme 

estabelecido no Regulamento do Plano, Art. 20º inciso I. 

O Participante, no mês de janeiro, poderá alterar a taxa da Contribuição Normal, que terá início de vigência no mês subsequente ao do 

seu requerimento. 

OPÇÃO 

 

Com base no Regulamento do Plano de Benefícios SERGUS CD, solicito alteração do meu percentual de contribuição para: 

________%___________________________ (por extenso).  

VIGÊNCIA 

 

O novo percentual de contribuição vigerá a partir do mês de fevereiro do corrente ano. 

DECLARAÇÃO 

Declaro estar ciente pelo presente termo. Autorizo a patrocinadora a descontar de minha remuneração a contribuição mensal, bem como 

do 13º salário e gratificação semestral (se houver) o percentual acima informado, calculado sobre o Salário de Contribuição, e que essa 

alteração deverá ser realizada somente uma vez ao ano, conforme determina o Regulamento do Plano. 
 

 

Local, Data e Assinatura do Participante Protocolo de recebimento pelo SERGUS – Data e Assinatura 

 

_____________,_____/_____/______ 

 

___________________________________ 
(por extenso) 

 

_____/_____/______ 

 

____________________________ 
(com carimbo) 
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