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A ESPERA ACABOU!
Conheça o novo Plano da Previbayer 
para você e sua família
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Imagine poder contratar um 
Plano de Benefícios Instituído 
que vai garantir o futuro da-

queles que você mais ama. Se-
ria incrível, não é mesmo? Pois 
agora isso é possível. A novida-
de da Previbayer é o novo plano 
para familiares, Previleve. Com 
ele, além da segurança e con-
fiabilidade que você já conhece, 
os aposentados e demais parti-
cipantes podem indicar paren-
tes de 1˚ grau para aderir à um 
Plano de Previdência da Previ-
bayer. Assim, você e a sua fa-
mília ficam asseguradas de que, 
no futuro, terão um amparo fi-
nanceiro muito maior. 

Caros amigos,
É com grande prazer que anunciamos a vocês a criação e abertura 
de um novo plano pela Previbayer, o Previleve! Foram anos de estu-
dos e trabalho da nossa equipe para construir esse plano moderno e 
flexível, alinhado ao que há de mais moderno no mercado de previ-
dência, um plano para sua Família.

Não foram poucas as vezes que durante convenções das Patroci-
nadoras e festas comemorativas de final de ano, ouvíamos de nos-
sos participantes sobre a vontade de poder estender o benefício à 
um familiar, e a nossa resposta não podia ser outra, além de um 
Não. Esse foi o principal combustível que nos moveu para trazer essa 
novidade: um novo plano, o primeiro desde o Plano CD Flex que já 
completou 12 primaveras!

Nas próximas páginas vamos detalhar o funcionamento do Plano e 
guiá-los sobre como aderir a esta novidade! Ficamos muito felizes 
em partilhar com vocês essa conquista, e espero que tenham uma 
ótima leitura e, se gostarem, façam a adesão de seus familiares ao 
Plano.

Um grande abraço e um excelente 2019.
Lucas Nóbrega
Diretor Superintendente

PALAVRA 

DO DIRETOR

RENTABILIDADE
DIFERENCIADA

FLEXIBILIDADE
DE RECEBIMENTO

TAXAS MENORES
QUE BANCOS E
SEGURADORAS

CONTRIBUIÇÕES 
A PARTIR DE 

R$50 MENSAIS
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Mas as novidades não param por aí! 
Além de integrar a sua família, a Pre-
vibayer pensou em maneiras de deixar 
essa contribuição mais leve também 
para o bolso. Como? Fazendo com que 
as taxas sejam menores do que ban-
cos e seguradoras e também aceitan-
do investimentos a partir de R$50,00 
mensais. 

A Previbayer quer facilitar ainda mais 
a sua vida e estar com você em to-
dos os momentos, transformando as 
dificuldades em soluções. Por isso, o 
plano Previleve se difere dos demais 
planos de previdência do mercado, 
porque permite que o participante te-
nha maior flexibilidade de recebimen-
to do dinheiro investido. Ou seja, seu 
familiar não precisa esperar o prazo 
de término do investimento para po-
der receber um benefício*. Fazer uma 
viagem ou um intercâmbio? Emergên-
cias de saúde e não tem como bancar? 
Não tem problema, no novo plano 
você pode retirar uma parte do saldo, 
mesmo que ainda esteja no período de 
acumulação. 

Além de tudo isso, com o Previleve, as-
sim como no Plano CD Flex, é possível 
optar por um Perfil de Investimento. 
Na prática, isso quer dizer que você 
pode escolher a melhor forma de in-
vestir o seu dinheiro, e para facilitar a 
sua decisão, existe o Ciclo de Vida, onde 
a Previbayer analisa o seu momento 
de vida atual, e adequa os investimen-
tos ao nível de risco adequado para 
sua realidade. Então, o participante 
pode ficar tranquilo de que ele terá o 
melhor plano de previdência privada, 
com inúmeros benefícios melhores 
do que o mercado e ainda contar com 
um atendimento todo personalizado.   

Bom, agora que você já sabe de todas 
as novidades imperdíveis do plano 
Previleve da Previbayer, vamos te ex-
plicar cada etapa de como convidar o 
seu familiar para fazer parte.

O primeiro passo é definir quais se-
rão os parentes de 1˚ grau que você 
pretende indicar para esse benefício. 
Você pode fazer isso de duas formas: 
pelo aplicativo Leve (disponível para 
download gratuito no seu celular) ou 
pelo formulário de adesão.

Caso você opte pela segunda opção, 
existe uma cópia do mesmo anexado 
ao final deste boletim. Se você preci-
sar de mais formulários, pois existem 
mais familiares interessados no pla-
no, entre em contato conosco:

             contato@previbayer.com.br     
             
              0800 818 2020 | (11) 5694 7000
 
Após preenchido, o formulário deve 
ser enviado para o seguinte endereço:

Previbayer Sociedade de Previdência 
Privada | R. Domingos Jorge, 1100 - 
Socorro | São Paulo - SP | CEP: 04779-
900

Agora, se você preferir realizar a sua 
adesão e de seus familiares pelo apli-
cativo, o processo é mais simples ain-
da. Confira o passo a passo no verso 
desta página.



1. Abra a Google Play Store

2. Na barra de Pesquisa, procure “Leve”

3. Clique na Opção “Instalar”

4. Quando o download for concluído, 

          o aplicativo estará disponível para uso.

* Consulte condições no regulamento disponível em: www.previleve.com.br.

1. Abra a App Store

2. Na barra de Pesquisa, procure “Leve”

3. Clique na Opção “Obter”

4. Quando o download for concluído, 

         o aplicativo estará disponível para uso.
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Como baixar 
o APP Leve

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
ACESSE WWW.PREVILEVE.COM.BR 
Não deixe para amanhã o que você pode resolver 
hoje! Ajude a garantir o futuro daqueles que você 
mais ama nessa jornada de cuidado e dedicação! 

aplicativo leve


