ANEXO VIII - BENEFÍCIO REEMBOLSÁVEL EDUCAÇÃO (RB10)
CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO DA CARTEIRA
Art. 1º Em conformidade com o disposto na Lei 6.496, de 07 de dezembro de 1977 e no
Regulamento Geral das Carteiras de Benefícios Reembolsáveis, a Mútua de Assistência dos Profissionais
da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, normatiza a Carteira de Benefício Reembolsável Educação para
atendimento aos associados contribuintes.
CAPÍTULO II
DA FINALIDADE DA CARTEIRA
Art. 2º O benefício reembolsável Educação tem como finalidade precípua conceder recursos
aos associados da Mútua que realizam ou pretendam realizar cursos técnicos, aperfeiçoamento,
graduação, especialização, extensão, mestrado, doutorado, oferecidos por instituições de ensino
legalmente habilitadas para tal, visando a promover uma melhor capacitação do associado.
Art. 3º O benefício será extensível ao cônjuge, filhos ou qualquer pessoa que viva
comprovadamente sob a dependência econômica do associado, conforme disposto no art. 3º do
Regulamento Geral dos Benefícios Reembolsáveis.
CAPÍTULO III
DA COMPROVAÇÃO
Art. 4º Para pleitear o benefício o associado deverá apresentar programa de curso e
orçamento (grade curricular, duração, carga horária e valores).
Art. 5º A comprovação da utilização do benefício, dar-se-á pela apresentação do comprovante
de pagamento integral do curso ou comprovante de pagamento da matricula e pagamento da primeira
parcela, emitida pela instituição ofertante, devidamente assinado pelo seu responsável, contendo timbre,
razão social, CNPJ, devendo ser nominal ao associado ou aos dependentes, elencados no art. 3º do
Regulamento.
Parágrafo Único. Ao final do curso, o associado deve apresentar declaração de quitação
junto a instituição que ministrava o curso objeto do benefício.
CAPÍTULO IV
DO VALOR DO BENEFÍCIO E DA FORMA DO SEU REEMBOLSO
Art. 6º O valor máximo do benefício será de até 80 salários mínimos vigentes no país,
devendo o prazo máximo do contrato ser de até 36 meses, já incluídos os correspondentes ao prazo de
carência de até 6 meses conforme opção do associado.
CAPÍTULO V
DAS CORREÇÕES DE JUROS
Art. 7º O reembolso do benefício concedido será feito em até 30 parcelas consecutivas,
corrigidas por índice e juros definidos em Resolução Específica aprovada pela Diretoria Executiva da
Mútua, conforme previsto no art. 8º do Regulamento Geral dos Benefícios Reembolsáveis.
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