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Buscando sempre a melhor gestão da carteira de empréstimo e em linha com as práticas do

mercado, a Petros ampliou o limite do valor máximo do empréstimo de R$ 198 mil para R$

300 mil nos Planos Petros do Sistema Petrobras (PPSP-R, PPSP-NR, PPSP-R Pré-70 e

PPSP-NR Pré-70) e no Plano Petros-2 (PP-2). A novidade atende também a demandas dos

nossos participantes. Para isso, temos feito estudos individualizados de cada um dos planos. 

 

A Petros oferece empréstimo consignado aos participantes de vários planos e com uma

grande vantagem: um custo muito mais baixo que o praticado em outras instituições. A gestão

dessa carteira de empréstimos é importante para a Fundação, além de trazer uma

rentabilidade adicional para os planos. 

 

O valor máximo de empréstimo que o participante pode obter na Petros considera a reserva

pessoal acumulada no plano. Essa reserva refere-se ao que o participante poderia sacar caso

saísse do plano, ou seja, suas contribuições menos o Imposto de Renda. Qualquer pedido

para os planos PPSPs e PP2, até então, precisava ficar abaixo do teto de R$ 198 mil. 

 

Importante lembrar que a concessão do empréstimo também está atrelada à margem

consignável, ou seja, ao desconto máximo permitido por lei no contracheque, que é de 35% da

remuneração que sobra após descontos oficiais, como INSS, Imposto de Renda e

determinações judiciais, como pensão alimentícia ou 40% da remuneração restante após

todos os descontos, sendo aplicado o menor valor entre as duas formas. 

 

Além da revisão do valor máximo dos empréstimos, a Petros estuda revisar as condições de

empréstimos com desconto em folha para os participantes que estão precisando de um

dinheiro extra para fechar o orçamento ou realizar um sonho. Outros informes sobre a gestão

da carteira de empréstimos serão divulgados em breve. 

 

Consulte o seu limite 

 

Para saber mais sobre o seu limite, basta acessar a Área do Participante, no Portal Petros, e

clicar no ícone Empréstimo. Depois, é só seguir as orientações. É rápido, seguro e fácil. O
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contrato pode ser acompanhando pelo Portal Petros ou pelo nosso aplicativo.  

 

Mas, lembre-se: o empréstimo é um recurso que só deve ser utilizado se for realmente

necessário. Avalie de forma bem consciente antes de fazer uma contratação.
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