
 
 

COMUNICADO 

A partir do dia 02 de julho de 2014 os  participantes do Plano Boticário Prev terão maior facilidade e segurança na  

sol ici tação de empréstimos . No quadro abaixo destacamos  as  novidades . 

COMO SERÁ COMO ERA 

Concessão:  
 Serão concedidos empréstimos UMA VEZ POR 

SEMANA, todas as sextas-feiras.  

 

Concessão:  
 Eram concedidos empréstimos somente duas vezes 

ao mês. 

Limites:  
 80% do valor acumulado em Saldo de Conta de 

Participante para participantes com menos de 6 

anos de Plano; ou  

 80% do valor acumulado em Saldo de Conta de 
Participante somado a  parcela de direito sobre o 

Saldo de Conta da Patrocinadora para participantes 

com 6 anos ou mais de Plano. 

Limites: 
 participantes com até 5 anos de Plano: até 2 (dois) 

salários ou a poupança individual (o que for menor); 

 participantes entre 6 e 10 anos de Plano: até 4 

(quatro) salários ou a poupança individual ( o que for 
menor); 

 participantes com mais de 10 anos de Plano: até 5 

(cinco) salários ou a poupança individual (o que for 
menor). 

Aval: 
 Será necessário avalista para empréstimos 

superiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  

 

Aval: 
Não se aplicava. 

 

 Importante: as alterações serão aplicadas às novas concessões de empréstimos . Contratos  ativos  não sofrerão 

a l terações , permanecendo conforme as  regras  contratadas . 

Abaixo segue  fluxo de sol ici tação/concessão de empréstimo: 

 

Solicitações recebidas até 

sexta-feira... 

...serão analisadas durante a 

semana... 

 

...e a concessão realizada na 

sexta-feira seguinte. 

 

 

O s imulador de empréstimo disponível na Área do Participante neste site continua funcionando normalmente e  

está  programado para  assumir as  novas  regras  a  parti r de 02 de julho. 

Para  mais informações contate-nos através do e-mail: boticarioprev@grupoboticario.com.br ou da  centra l  1300, 

opção 3. 

 

Atenciosamente, 

Boticário Prev Sociedade de Previdência Privada 

Solicitação 

• Cons iste no recebimento (por parte da equipe da Boticário 
Prev) do contrato físico de empréstimo devidamente assinado 
pelo Participante solicitante. 

Análise 

• Análise Boticário Prev; 

• Análise Recursos Humanos do Grupo Boticário. 

Concessão 

• Cons iste na transferência do crédito de empréstimo para a 
conta do Pariticipante. 
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