Alan Eduardo da Silva, do DAEE,
participante desde 2013

Sonhe com o futuro
Realize com a SP-PREVCOM
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Indicado para servidores que estão ABAIXO DO TETO DO INSS

A SP-PREVCOM é uma iniciativa
do governo do Estado de São Paulo
para ajudar você a desenvolver seu projeto de vida.

SP-PREVCOM. De servidor para servidor.

CONHEÇA O PRIMEIRO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA
CRIADO ESPECIALMENTE PARA
SERVIDORES PÚBLICOS NO BRASIL
Com a SP-PREVCOM, você garante uma aposentadoria maior do que teria
só com o INSS* e vive mais tranquilo por saber que está garantindo o futuro.

Sabe por que vale a pena ser participante da SP-PREVCOM?
SOMOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poucas instituições são tão sólidas quanto o Estado que detém mais de 30%
da riqueza do Brasil . Além disso, como os recursos aplicados pelos servidores públicos
são administrados por uma única fundação, a tendência é que a SP-PREVCOM venha
a ser uma das maiores entidades de previdência complementar do país e do mundo.
SOMOS UMA FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO E SEM FINS LUCRATIVOS
E você se beneficia disso de pelo menos duas maneiras:
1. Nossas taxas são menores do que as praticadas pela maioria das instituições
em atividade no mercado. E tendem a zero, já que, à medida que o fundo cresce,
seu rendimento ajuda a pagar nossa operação;
2. Ao contrário dos fundos de previdência privada, não cobramos taxas no momento
do resgate do seu benefício.
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É POSSÍVEL ABATER DO IMPOSTO DE RENDA
Você pode contribuir com até 12% da sua renda bruta e tributável para
a SP-PREVCOM e abater na declaração anual de Imposto de Renda,
conforme regras da Receita Federal.
É POSSÍVEL FAZER PORTABILIDADE
Você traz o que acumulou numa previdência privada sem taxa de carregamento.
E, se perder o vínculo com o Estado, pode transferir o montante poupado
na SP-PREVCOM para outro plano de previdência complementar.**
SUAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS SÃO DESCONTADAS DIRETO NA FOLHA
Você não precisa ir ao banco nem gerar boleto. E não corre o risco de perder
a data de pagamento.
VOCÊ MONITORA DE PERTO SUA CONTA
A SP-PREVCOM é transparente. Todos os participantes têm acesso a uma área
exclusiva do nosso site onde é possível conferir informações sobre rendimento
e saldo, entre outras.

Qual é o plano indicado para mim?
Nossos planos se adequam ao seu regime de contratação:
• Se você é estatutário, seu plano é o PREVCOM RP.
• Se foi contratado na CLT, seu plano é o PREVCOM RG (ou o PREVCOM RG-UNIS,
caso trabalhe numa universidade).
• Se você tem alguma dúvida quanto ao regime de contratação, procure o RH
do seu órgão de origem.
Para fazer a adesão, acesse spprevcom.com.br, imprima duas vias da ficha
de inscrição, preencha e entregue no RH.
* O valor máximo de aposentadoria pago pelo INSS em 2018 é de R$ 5.645,80
** Ver regras para portabilidade na seção “Dúvidas?” do site spprevcom.com.br
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Mais de 22 mil servidores
já aderiram à SP-PREVCOM

E você, o que está esperando? Faça a sua inscrição e
conte com a gente para realizar o seu projeto de vida

SAIBA MAIS SOBRE A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
(11) 3150-1943 / 3150-1944
participante@spprevcom.com.br
spprevcom.com.br
facebook.com/spprevcom
twitter.com/spprevcom
Teremos o maior prazer em esclarecer suas dúvidas. Nosso objetivo é que você
entenda tudo sobre previdência. Afinal, é do seu futuro que estamos falando!
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