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Modelo de e-mail que enviaremos aos 
assistidos



Modelo do folder que enviaremos aos assistidos 
encartado no contracheque de novembro



1 – As principais informações ganharam destaque

2 – Você pode pagar qualquer valor entre o mínimo e o total 
indicado no boleto.*

Pagamento Mínimo R$                                     Pagamento Total R$
10,00 100,00

*Para pagamentos inferiores ao valor total haverá correção
mensal de saldo devedor (INPC+0,52%).

3 – A data de vencimento do boleto não mudou. Mas, agora,
você pode pagá-lo até o dia 20** de cada mês, somente no
Banco Itaú. O pagamento após a data de vencimento não o
isentará dos encargos do mês.

** No mês de dezembro, o pagamento é até o dia 10.

CONFIRA O QUE MUDOU



Modelo do Extrato Financeiro e
Extrato das Despesas Médicas



R$ 72,89 R$ 72,89 R$  0,00



R$  0,00



Campos do Extrato Financeiro

Nesse campo será 
demonstrado a data de 
vencimento do Boleto.

Refere-se ao saldo devedor TOTAL, 
incluindo contratos e encargos

2xSRB

Valor mínimo para 
pagamento

Limite disponível



Campos do Extrato Financeiro

Juros e correção dos 
contratos de Financiamento e 
à vista

Boleto pago após o 
vencimento

Encargos lançado no mês

Boleto pago até o vencimento
Créditos compensados



Campos do Extrato Financeiro

Coparticipação das despesas 
médicas processadas no mês

- 2ª via de cartão do mês
- Diferença débito assistência 
Médica do mês

Desconto realizado na folha de 
pagamento no mês de referência

Taxa do PAMA do mês

Contribuição PCE e Filho 
Maior Estudante do mês

Devoluções realizadas como crédito na folha 
ou crédito em conta serão demonstradas 
somente quando ocorrer. 



Campos do Extrato Financeiro

Financiamento PCE
Financiamento PAMA Saldo

Encargos acumulados

Taxa do PAMA

Contribuição PCE e Contribuição Filho 
Maior estudante

Renegociação e Resíduos 
de Utilização

À vista de uso indevido
2ª via de cartão



Campos do Extrato Financeiro

Parcelas lançadas no mês

Taxa do PAMA  
CTB mensal
CTB Filho Maior Estudante

Encargos acumulados

Parcelas antigas não pagas
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