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A importância do cadastro para os
planos de benefícios
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Você sabia que a base cadastral é um dos pilares de uma Entidade de Previdência Complementar? Através
dos dados mantidos no nosso cadastro são realizados os cálculos dos benefícios, assim como as
estimativas das obrigações assumidas pelos planos de benefícios administrados pela entidade. Além
disso, são as informações contidas no nosso cadastro que nos permitem manter uma comunicação
eficiente e ágil com os nossos participantes e assistidos.
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A nossa base cadastral é composta por informações básicas que são muito relevantes por vários motivos.
Dados como telefone, endereço e o e-mail são utilizados pela PRECE para manter um canal ativo de
comunicação com os participantes e assistidos. Lembre-se que a comunicação entre a PRECE e você é
realizada através de canais como e-mail, carta e SMS, e por isso a importância de possuirmos estes dados
sempre atualizados. Você pode acessar a Área do Participante, através do link abaixo, e conferir se estes
dados estão cadastrados corretamente, sendo possível a alteração desses sempre que necessário, através
do acesso à essa área restrita.
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Além dos dados cadastrais já citados, constam também na Área do Participante informações como data
de nascimento e dependentes inscritos no plano. Essas informações são utilizadas nas estimativas
realizadas para os planos de benefícios, sendo essenciais para uma gestão eficiente pela entidade. Caso
haja a necessidade de atualização de alguma dessas informações, ou caso seja identificada alguma
inconsistência nestes dados, é necessário que a PRECE seja comunicada. Neste caso, para a atualização
requisitada serão solicitados os documentos comprobatórios, assim como serão observadas as regras
dispostas no regulamento ao qual se mantêm o vínculo.
Mantenha os seus dados cadastrais sempre atualizados e colabore para que a PRECE continue oferecendo
um futuro mais tranquilo e seguro para você e sua família.

CLIQUE AQUI E
ACESSE A ÁREA DO PARTICIPANTE

