Portabilidade de Previdência Privada
Segue abaixo o passo-a-passo para solicitar a portabilidade da sua previdência privada para o
C6Bank.
Importante:
Diferente do que acontece no caso de transferência de custódia, você não precisa trazer o seu
recurso para o mesmo fundo da origem. Você pode escolher dentre todas as opções encontradas
no C6 Bank, respeitando apenas o tipo de plano que você já tem contratado.
1. Envie um e-mail para portabilidade_investimentos@c6bank.com. Certifique-se que o e-mail
utilizado para envio seja o mesmo cadastrado junto ao C6 Bank.
2. Inclua no e-mail as seguintes informações:
• Assunto: Solicitação - Portabilidade de Previdência Privada
• Dados do Cliente:
o Nome Completo;
o Data de Nascimento;
o CPF;
o RG / Data de Emissão / Órgão e Estado emissor;
o Telefone;
o E-mail;
o Estado civil;
o Endereço completo;
•

Dados do Cedente (origem do valor):
o Nome da Seguradora;
o CNPJ da Seguradora;
o Número do Plano na Origem;
o Nome do Fundo na Origem;
o CNPJ do Fundo na Origem;
o Código Susep na Origem;
o Tipo de Plano (PGBL ou VGBL);
o Tributação (Progressivo = Compensável ou Regressivo = Definitivo);
o Informar o valor da Portabilidade – Se total ou Parcial. No caso de Parcial,
informar valor e/ou % que será portabilizado.

•

Dados do Fundo de Destino:
o Nome do Fundo escolhido no C6;
o CNPJ do Fundo escolhido no C6 (Você encontra essa informação diretamente no
app, no card do produto escolhido).

•

Beneficiários:
o Nome completo de cada beneficiário;
o Data de nascimento de cada beneficiário;
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o Grau de Parentesco;
o Percentual que deve ser destinado.
3. Após receber e validar todas as informações necessárias para a realização do pedido de
portabilidade, o time do C6 Bank realizará a contratação de uma nova proposta de
Previdência Privada junto com a emissão do termo de Portabilidade. Esses dois documentos
serão enviados a você, cliente, para conferência e assinatura.
4. Imprima, date e assine ambos os documentos e envie as vias digitalizadas para
portabilidade_investimentos@c6bank.com.
5. Ao recebermos o documento assinado, validaremos internamente a assinatura e
encaminharemos para a Seguradora. Aguardaremos que a Seguradora tome as devidas
providências e acione diretamente o Cedente para proceder com a portabilidade. Feito isso,
é só aguardar que sua posição será transferida para o C6 Bank. O prazo varia um pouco, mas
é de aproximadamente 10 dias após a liberação do recurso pelo Cedente.
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