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Transferência do saldo na Caixa de Pensões (Prestação de saída)
Tem agora uma entidade patronal não ligada à Caixa de Pensões de GastroSocial e pretende transferir o seu saldo na
Caixa de Pensões para uma nova Caixa de Pensões. Ou pretende transferir o seu saldo na Caixa de Pensões para uma
conta de livre passagem, porque actualmente já não trabalha na Suíça ou porque o seu salário não conta para a caixa
de pensões.
Para podermos processar rapidamente o seu pedido, necessitamos dos dados seguintes:

1. Os seus dados pessoais
Apelido:
Nome próprio:
Número de AHV:

Nota
O número AHV encontra-se no seu
cartão da Caixa e em todos os documentos pessoais de GastroSocial.

7 5 6

Data de nascimento:

Morada actual:
Rua, Número:
CP, Localidade:
País:
No caso de dúvidas:
Telefone:
E-Mail:
Estado civil actual:
solteiro(a)			

divorciado(a)		

viúvo(a)		

união de facto dissolvida

casado(a) (data do casamento):
união de facto registada (data do registo):

FOR | 0047-po | 0818 | ISO 9001 | GoodPriv@cy

2. Última entidade patronal ligada a GastroSocial
Nome da última entidade patronal:
Morada da última entidade patronal:

Data de saída:
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3. Para onde devemos transferir o saldo na sua Caixa de Pensões?
Por favor assinale com cruz o que se aplicar e complete:
A:

Transferência para uma nova Caixa de Pensões
Nome da nova Caixa de Pensões:

Esclarecimento relativo a A
Tem agora uma nova entidade patronal
que não está ligada a GastroSocial.
Nota
Pode pedir o número do contrato ou
da referência à sua nova Caixa de
Pensões ou à sua nova entidade patronal.

Número do contrato ou da referência:
Anexe por favor a nota de depósito ou a carta da nova Caixa de Pensões com
os dados para a realização da transferência.
Nova entidade patronal:
Morada:
B:

Transferência para uma conta/apólice de livre passagem
Nome do Banco ou da fundação de livre passagem:

Esclarecimento relativo a B
Actualmente encontra-se sem trabalho na Suíça ou o seu salário não está
sujeito à Caixa de Pensões.

Anexe por favor cópia da confirmação de abertura de conta passada pelo Banco
ou o extracto da conta de livre passagem.
T
 ransferência para uma conta de livre passagem na
Fundação instituição supletiva (Auffangeinrichtung) BVG

4. A sua assinatura

Local, data

Assinatura

O que acontece a seguir?
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Logo que tenhamos recebido todos os seus documentos, procederemos à transferência,
geralmente dentro de 30 dias. Como confirmação, vai receber um documento com a regulação
de contas de saída.

Informações
O pagamento de saída corresponde ao montante do saldo na sua Caixa de Pensões ao sair
da Caixa de Pensões. É constituído pelas bonificações de velhice, pelo saldo anteriormente
incluído da Caixa de Pensões, por eventuais aquisições e por juros.
Em caso de mudança de emprego, a pessoa interessada fica pessoalmente responsável
pela transferência do seu saldo para a nova Caixa de Pensões.
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