Indicado para servidores contratados no RPPS (SPPREV)

1O MOTIVOS

para participar do PREVCOM RP

NA FOTO: Roberto Colenci, do Centro Paula Souza - Botucatu, participante desde 2013

O PREVCOM RP É UM PLANO DE
PREVIDÊNCIA FEITO SOB MEDIDA PARA O
SERVIDOR DE SÃO PAULO.
ELE OFERECE CONDIÇÕES PARA VOCÊ TER
UM FUTURO MAIS TRANQUILO E FELIZ.

Veja dez motivos para participar:

1. 1OO% DE RENDIMENTO NA CONTRIBUIÇÃO
No PREVCOM RP, quem ganha mais do que o teto do INSS* tem
100% de rendimento já no momento da aplicação. A explicação é
simples: a cada contribuição ao plano descontada na sua folha de
pagamento, há a contrapartida paritária do Estado (respeitando o
limite máximo de 7,5% do seu salário de participação).
* Exceto os participantes Ativos Anteriores. Em 2022, o teto do INSS é de R$ 7.087,22

2. SOLIDEZ
O PREVCOM RP é um plano da Prevcom, uma fundação de direito
privado e sem fins lucrativos, fiscalizada periodicamente por diversos
órgãos federais e estaduais, bem como por auditorias externas.
O saldo das contribuições pessoais e patronais é inteiramente seu
e o governo estadual não pode dispor desse dinheiro.

3. BENEFÍCIOS DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE
A contratação dos benefícios de risco é feita de forma individual.
Você pode escolher a cobertura mais adequada ao seu estilo de vida
e às suas necessidades no caso de morte ou invalidez.

4. INVESTIMENTO A QUALQUER HORA
A qualquer momento, você pode fazer contribuições facultativas
na sua conta individual. É só acessar o site da Prevcom e gerar um
boleto com o valor desejado. Faça esse investimento e garanta uma
renda ainda melhor na sua aposentadoria.

5. TRANSPARÊNCIA
A Prevcom é supervisionada pelos conselhos Deliberativo e Fiscal
(com representantes dos participantes e do patrocinador) e pelos
Comitês Gestores dos planos. Além disso, nosso site tem uma área
exclusiva onde você monitora a evolução do patrimônio acumulado, faz
contribuições extras e muito mais!

6. PORTABILIDADE E RESGATE
Em caso de perda de vínculo com o patrocinador, você tem direito
à portabilidade de 100% do montante acumulado na sua conta ou
ao resgate do valor total de suas contribuições pessoais somadas
às contribuições do patrocinador, de acordo com o tempo de
permanência no plano.

7. SIMULADOR DE APOSENTADORIA
O objetivo do PREVCOM RP é formar uma reserva financeira que
garanta a manutenção do seu padrão de vida no momento da
aposentadoria. No site da Prevcom ou por meio dos nossos agentes é
possível fazer simulações personalizadas de maneira fácil e simples.

8. UM PLANO FEITOS POR SERVIDORES COMO VOCÊ
O PREVCOM RP foi pensado por servidores como você,
que conhecem a sua realidade. Por isso, tem características
perfeitamente adequadas ao seu perfil.

9. DEDUÇÃO NO IMPOSTO DE RENDA
As contribuições para o PREVCOM RP até 7,5% do seu salário de
participação podem ser abatidas na Declaração de Imposto de
Renda.** O que você contribuir além deste percentual também
pode, limitado a 12% dos seus rendimentos anuais.
** Essa regra se aplica a participantes com remuneração acima do teto do INSS, exceto Ativos
Anteriores. Demais participantes podem abater as contribuições que atinjam até 12% da sua
renda bruta tributável, conforme regras da Receita Federal.

1O. FACILIDADE PARA SE INSCREVER
Para participar do PREVCOM RP, acesse prevcom.com.br, clique
em Inscreva-se e siga as instruções na tela. Se você for servidor da
administração direta, também pode fazer a adesão pelo app da
Prevcom, disponível para Android e iOS. Caso precise de orientação
para contratar os benefícios, contate o Serviço de Atendimento ao
Participante e solicite a visita dos nossos agentes.

MAIS DE 36 MIL SERVIDORES
JÁ ADERIRAM AOS PLANOS DA PREVCOM.
E VOCÊ, O QUE ESTÁ ESPERANDO?

Faça a inscrição e conte com a gente para realizar seu projeto de vida.

participante@prevcom.com.br
prevcom.com.br • facebook.com/prevcom • twitter.com/spprevcom

