Goiânia, 30 de abril de 2019

Comunicado Importante
NOVAS REGRAS – CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS
AOS PARTICIPANTES/ASSISTIDOS DA ELETRA

Participantes do Plano Eletra 1 (BD)
Tendo em vista a manifestação emitida pelo atuário responsável pelos planos de benefícios administrados pela Fundação, em estudo atuarial
específico do fundo de liquidação dos empréstimos desse Plano, na hipótese de falecimento do mutuário, no qual foram constatados baixo
pool de risco, ausência de oxigenação populacional atrelada ao alto grau de envelhecimento, potencial risco de endividamento das famílias
(potencialidade de novos empréstimos e renovações) e insuficiência de cobertura do referido fundo, a Diretoria Executiva da ELETRA decidiu promover o fechamento, a partir de 02.05.2019, da carteira de empréstimos aos assistidos do referido Plano, incialmente, pelo prazo de
12 (doze) meses.
Participantes do Plano Celgprev (CV)
Adicionalmente, diante da baixa quantidade de solicitações de empréstimos recebidas na entidade e a fim de otimizar o seu processamento, a
Diretoria Executiva informa que a concessão de empréstimos aos participantes desse Plano será realizada 2 (duas) vezes ao mês, nas datas de
10 e 25, ou no primeiro dia útil subsequente, quando aquelas datas caírem no final de semana ou em feriados. As propostas de empréstimos
recebidas na Fundação, a partir das 8h do dia 25 e até às 17h30 do dia 09 de cada mês, uma vez preenchidos os pré-requisitos necessários,
terão a concessão dos empréstimos no dia 10. Aquelas recebidas a partir das 8h do dia 10 e até às 17h30 do dia 24 de cada mês, que atenderem
os pré-requisitos exigidos, terão a sua concessão liberada no dia 25.
A equipe da ELETRA está à inteira disposição de todos os participantes/assistidos para qualquer esclarecimento!
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Horário de Funcionamento
De segunda a sexta-feira
das 8h às 12h e
das 13h30min às 17h30min

