
Valor da Pensão Transferível entre Empresas 
1. Idade requerida para o recebimento da pensão
1 Ao completar a “6. Idade requerida para o pagamento da pensão” mencionada acima. 
2 A partir de 60 anos, mesmo antes da “6. Idade requerida para o pagamento da pensão”, quando se 

desejar o recebimento da Pensão. 
  (Porém, neste caso o valor da pensão sofrerá redução em virtude do pagamento antecipado).  

2. Procedimentos para a solicitação da Concessão de Pensão
Com relação aos procedimentos para a solicitação da concessão de pensão, ao completar a “6. Idade requerida 
para o pagamento da pensão” mencionada acima, escreva em um cartão padronizado dos correios 
“Requerimento para Concessão de Pensão”, juntamente com os itens 1 e 2 acima, data de nascimento e 
endereço, e envie para a Associação de Fundos de Pensão. 

*Pedidos de informação devem ser enviados pelos correios para o endereço abaixo. Recorte por gentileza o 
quadro abaixo e cole-o no local do destinatário. 

〒105-8772
東京都港区芝公園2-4-1
秀和芝パークビルB館　10階
企業年金連合会　年金サービスセンター
　　　　　　　年金相談室　行

JAPAN

Notificação de Conclusão de Transferência
 

 

Associação de Fundos de Pensão
1. Nome

2. Número do benefício básico de pensão 
3. Denominação do fundo de pensão corporativo com benef-

ício definido, cujo pagamento integral de desligamento ou o 
patrimônio residual foi transferido para a Associação
(Nome da empresa representante e nome do fundo de pensão)

4. Valor transferido do pagamento integral de desligamento ou 
patrimônio residual  

   ienes            
5.  Valor da pensão transferível entre empresas a ser pago  

futuramente (valor estimado de pagamento anual) 
 Valor da pensão  ienes  
6. Idade requerida para o pagamento da pensão      
7. Período de Garantia   

ikankanryo_por.eps

(relacionada ao pagamento do valor da
pensão transferível entre empresas)

Notificamos que, em razão da transferência do fundo de 
pensão corporativo com benefício definido para o qual você 
contribui para pagamento integral de desligamento ou o 
patrimônio residual, o pagamento do valor da pensão 
transferível entre empresas será efetuado a partir da idade 
requerida para o pagamento da pensão. 
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