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A Prevmon oferece 
muitas vantagens 
para o seu futuro. 

Que tal conhecer 
algumas delas?
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 Como funciona um plano de previdência

Um plano fechado de previdência ou aposentadoria é um tipo de investimento 

com contribuições suas (participante) e da empresa em que você trabalha 

(patrocinadora). Os valores são acumulados em uma conta individual que fica 

em seu nome. Durante a vigência do plano, o dinheiro investido é aplicado no 

mercado financeiro de forma prudente com o objetivo de formar uma pou-

pança para a aposentadoria. Assim, durante sua carreira na empresa, você 

pode programar essa poupança de acordo com as suas necessidades e dis-

ponibilidade financeira. Quando você se aposenta, essa poupança é transfor-

mada em uma renda mensal que complementará o benefício pago pelo INSS. 

 Como funciona o plano de benefícios Prevmon

• Em primeiro lugar, é necessário que você faça sua adesão ao plano. Mesmo 
que opte por não contribuir neste momento, a adesão é importante para iniciar a 
contagem do tempo de vinculação ao plano. É ele que garante seu direito aos be-
nefícios da Prevmon como, por exemplo, a complementação do auxílio-doença.
 
 Importante: só podem participar da Prevmon os funcionários. Estagiários  
 e terceiros não podem se inscrever no plano.

• Se você optar pela Contribuição Básica, a patrocinadora fará contribuições 
equivalentes a 150% do seu valor (Contribuição Normal).

• Como as contribuições para o plano são deduzidas diretamente da base de 
cálculo mensal de Imposto de Renda (IR) do salário, o benefício fiscal pode ser 
sentido a cada mês, ou seja, você poupa para o futuro e, ao mesmo tempo, 
paga menos imposto de renda.

• O benefício que você receberá ao se aposentar pela Prevmon dependerá 
de três fatores:

  - o volume das contribuições (participante + patrocinadora)

 - a rentabilidade das aplicações financeiras

 - o período de acumulação das contribuições

CONTRIBUIÇÕES 

PARA O PLANO



3

Contribuições do participante 

Básica – 0% a 6% (você escolhe) sobre seu 
Salário de Participação:

• é necessário que seu salário seja superior 

 a 15 URPs* 

• o percentual é inteiro e pode ser alterado 
anualmente nos meses de junho e dezembro.

Adicional – percentual livre sobre seu Salário 
de Participação:

• você escolhe o percentual e a frequência 

• não há contrapartida da patrocinadora, 
ou seja, a empresa não faz contribuições 
considerando esse valor.

Contribuições da patrocinadora

Normal  - 150% da sua Contribuição Básica

 * URP é a Unidade de Referência Padrão (moeda 
Prevmon), corrigida anualmente. Consulte seu 
valor no site ou pelo 0800.

CONTRIBUIÇÕES 

PARA O PLANO

Plano de previdência Prevmon
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 Ao entrar na    
 Prevmon, você  
 precisa tomar  
 algumas decisões...

Imposto de Renda (IR) – Todas as suas contri-

buições para o plano serão mensalmente de-

duzidas da base de cálculo do seu IR, limita-

das a 12% do rendimento bruto anual. Mas se 

você se desligar da empresa e quiser resgatar 

suas contribuições ou quando começar a re-

ceber seu benefício na aposentadoria, ha-

verá retenção de IR. Desde janeiro de 2005, 

os participantes dos planos de previdência 

complementar têm duas opções de tributa-

ção: a Tabela Progressiva (a mesma aplicada 

sobre os salários) e a Tabela Regressiva (com 

alíquotas decrescentes de 35% a 10%, de 

acordo com o tempo de cada contribuição). 

Você terá que optar por uma delas. Para mais 

informações, consulte o site, lá é possível fazer 

uma simulação para ajudá-lo na decisão.

Perfil de Investimentos – Você pode optar, con-

forme suas características e planejamento pes-

soal, entre os três perfis disponíveis (Conserva-

dor, Moderado e Agressivo), com possibilidade 

de alteração em junho e dezembro.  

Gestor de Recursos – Você pode também 

escolher entre os três bancos gestores de re-

cursos (Banco Bradesco, HSBC ou Western). 

Acesse o site www.prevmon.com.br, no link 

Rentabilidade, e acompanhe a performance 

dos perfis e dos gestores de recursos.

QUER SABER MAIS?

Acesse o site www.prevmom.com.br 

ou contate a Central de Atendimento, 

pelo 0800 729 2228, 

de segunda a sexta-feira, 

das 8h às 17h. 


