A seguir serão apresentadas as condições gerais aplicáveis e disponíveis por plano e perfil do
participante. Essas condições podem sofrer alterações em virtude de situações específicas
observadas para cada participante.
Perfil do Mutuário

Requisitos obrigatórios para
elegibilidade dos participantes a
contratação de empréstimos Valia
Modalidades de empréstimos
disponíveis
a.

b.

c.

d.

e.

ATIVO

CR

SR

ATIVO LICENCIADO

CR

SR

ASSITIDO

BENEFICIÁRIO

CR

SR

CR

SR

Estar filiado à Valia no
mínimo por 12 (doze)
meses ininterruptos

Sim

Sim

N/A

N/A

N/A

N/A

Ter obrigatoriamente
contrato de tempo de
serviço por prazo
indeterminado

Sim

Sim

N/A

N/A

N/A

N/A

Estar adimplente em todos
os contratos de
empréstimos Valia,
somente sendo permitida
a concessão de novo
empréstimo após a
regularização dos valores
em aberto

Sim

Sim

Apresentar situação
regular junto a órgãos de
proteção ao crédito
(exemplo SERASA)
Ter margem consignável
disponível para a operação

N/A

Sim

N/A

Sim

Sim

N/A

Sim

N/A

N/A

N/A

Sim
Sim

Sim

Sim

PLANO BENEFÍCIO DEFINIDO

PLANO VALE MAIS

PLANO VALIAPREV

PLANO MOSAIC MAIS

Observação: Sobre o valor do empréstimo há a incidência de tributos (exemplo: IOF), não
considerados nas taxas apresentadas.
A novação ou renovação de empréstimo é uma operação de quitação do saldo devedor do
empréstimo vigente escolhido pelo mutuário, por meio da sua incorporação na contratação de
um novo valor de empréstimo, substituindo, dessa forma, a dívida anterior. Esta prática é
permitida para todos os mutuários, desde sejam atendidos os requisitos abaixo:
Perfil do
Participante

Requisitos para elegibilidade à novação/renovação de
empréstimo Valia

Permitida novação:

Possuir empréstimo(s) Valia

TODOS

Estar adimplente em todos os empréstimos Valia

Sim

Ter efetuado o pagamento de pelo menos duas prestações de
empréstimo a ser novado
Margem consignável disponível informada pelo Patrocinador > 0
ATIVO
ATIVO LICENCIADO

Margem
consignável
disponível
informada pelo
Patrocinador = 0

Sim

Margem consignável para novação/repactuação
disponibilizada pelo Patrocinador

Sim

Margem consignável para novação/repactuação
não disponibilizada pelo Patrocinador

Não

