
Nome do Participante:

Identidade / Órgão Exp.:  / CIC:

Solicito providenciar a partir desta data, alteração dos meus beneficiários na(s) proposta(s) abaixo relacionada(s):

Observações:

Se o Grau de Parentesco  for "U"-Nenhum  - Favor informar o número do CPF/RG do beneficiário

,

 Esta alteração de beneficiário não deverá conter rasuras. 

 O percentual de participação, deve totalizar 100%.

Declaro que esta indicação altera todas as anteriores, prevalecendo a partir desta data para todos os efeitos legais, sobre a 

indicação no formulário de proposta ou qualquer outra solicitação em data anterior a esta.

2.018

ALTERAÇÃO  DE  BENEFICIÁRIO

Inscrição: 

Part.

Assinatura do(a) Participante

Data 

Nascimento Parentesco

Grau %

__________________________________

de de

PROPOSTA  / INSCRIÇÃO Nº 0

Protocolo: Confere com o Original      Arquivo Eletrônico:
Curitiba - Pr, ______/______/2018 Data:  _____/_____/2018 Data:  _____/_____/______

OAB-PR

_______________________ _______________________

OABPrev-PR Gerência Executiva Usuário

Nome(s)  do(s)  Beneficiários(s)

ADMINISTRATIVO DA OABPrev-PR:



 

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO 
 
 

Alteração de Beneficiário 

Campo Descrição 

Matrícula Social Preencher o número da matrícula social do participante. 

Nome do 
Participante 

Preencher o nome completo do participante. 

RG / Órgão 
Expedidor 

Preencher o número do RG e o órgão expedidor. 

CPF Preencher o número do CPF do participante. 

Proposta / 
Inscrição Nº 

Preencher o número da proposta ou inscrição que deseja alterar os beneficiários. 

Nome do 
Beneficiário 

Preencher o nome completo do beneficiário desejado. 

Cód. Plano Preencher o código do plano que deseja efetuar a alteração. 

Data Nascimento Preencher a data de nascimento do beneficiário indicado. 

Grau Parentesco Preencher a sigla correspondente ao grau de parentesco do beneficiário indicado, 
conforme abaixo: 

 

A – Avô(ó); C – Cônjuge; F – Filho(a); 

H – Companheiro(a); I – Irmão(ã); M – Mãe; 

N – Neto(a); P – Pai; S – Sobrinho(a); 

T – Tio(a); U – Nenhum. 

 

% de 
Participação 

Preencher o percentual desejado para cada beneficiário indicado, sabendo que o total 
designado deverá totalizar 100% para cada plano indicado. 

Tipo Somente para os planos PPC - Código 15 e 18 e Pensão Temporária - Código 22, deverá 
ser preenchida a sigla correspondente, conforme abaixo: 

 

T – beneficiário temporário; V – beneficiário vitalício; 

 

Data Preencher com o nome da cidade, dia, mês e ano da assinatura da alteração. 

Assinatura 
Participante 

Assinatura do participante, conforme documento de identificação. 

 
 
Utilização: 
 

 Alteração de beneficiário em geral. 

 Rasura no campo de beneficiário da proposta. 

 Quando o campo de beneficiários da proposta não for suficiente, usar este formulário com a relação 
completa. 


