
Se você ainda não tem um plano de 
previdência conosco, faça já a adesão. 

Clique aqui para saber como aderir!
 

Não perca tempo, ele pode ser a 
diferença lá no seu futuro. 

As entidades fechadas não têm lucro, então suas taxas são as menores 
do mercado e  visam somente cobrir as despesas administrativas da 
entidade.

Aqui, na São Bernardo, o participante ativo (funcionário das 
patrocinadoras da entidade) não paga as taxas administrativas.

Quem paga é a patrocinadora! Bom demais ;-)

Pensar no futuro é tomar atitudes agora no presente, e para 
ter um pós-carreira mais tranquilo é fundamental ter um 
plano de previdência que lhe dê segurança e benefícios para 
que você tenha um futuro melhor.

E o primeiro passo é entender a importância de ter uma 
previdência complementar, principalmente considerando a 
reforma da previdência social e a cultura da educação 
financeira que ainda não é muito forte no Brasil.

Mas, qual será melhor: uma previdência complementar 
aberta ou fechada?

De cara podemos dizer que se você tem acesso a uma 
previdência complementar fechada, então, faz parte de um 
grupo privilegiado de investidores. E, vamos dizer o porquê, 

explicando as vantagens em ter um plano de previdência 
fechado, principalmente aqui com a São Bernardo.

CONHEÇA AS VANTAGENS
DA PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR COM
ENTIDADES FECHADAS

Mas, e quanto aos investimentos? Tudo o que a São Bernardo obtiver 
de rendimento com os investimentos será revertido para o próprio 

plano e não às empresas acionistas, como no caso das entidades 
abertas - bancos, seguradoras, fintechs etc.

Além disso, a São Bernardo tem mais autonomia para definir e 
escolher em quais produtos financeiros vai investir, sem ter nenhum 

vínculo com interesses de qualquer administradora financeira.

GRUPO PRIVILEGIADO
DE INVESTIDORES

TAXAS

Outra grande vantagem é a transparência na governança, já que com a 
previdência fechada os conselhos Deliberativo e Fiscal são formados 
por representantes dos participantes e das patrocinadoras.

É você participando ativamente das decisões.

GOVERNANÇA E
TRANSPARÊNCIA

INVESTIMENTOS

E mais, com a São Bernardo a sua reserva cresce não só por conta 
das suas contribuições, mas também pela contrapartida da 

patrocinadora. Isso significa ter 150% da sua contribuição mensal!

É mais dinheiro para o seu futuro.

CONTRAPARTIDA

TAXA ZERO
PARTICIPANTE ATIVO

150%DA SUA CONTRIBUIÇÃOMENSAL

http://www.saobernardo.org.br/por-que-e-como-aderir

