ENTENDA OS
BENEFÍCIOS
ASSEGURADOS PELO
PLANO SÃO BERNARDO
É excelente poder contar com um plano de
investimento de longo prazo para complementar o
seu benefício previdenciário futuro.
Melhor ainda, saber que esse plano traz benefícios
que podem ajudar em um pós-carreira mais tranquilo.
Então, entenda quais são os benefícios concedidos
pelo plano São Bernardo:

EM CASO DE DESLIGAMENTO
DE UMA DAS EMPRESAS
PATROCINADORAS DA SÃO
BERNARDO

Independentemente do tempo de contribuição

Benefício
Proporcional
Diferido

Autopatrocínio

Resgate

BPD

Você permanece no plano, pelo
menos até 55 anos de idade,
aproveitando dos investimentos
para aumentar a sua reserva e
mantendo a possibilidade de se
aposentar pela São Bernardo.
Para o autopatrocínio, você fará
as contribuições de participante
e de patrocinadora e pagará a
taxa mensal de administração.

Você poderá resgatar
100% das suas
contribuições feitas ao
plano e um percentual
dos aportes feitos pela
patrocinadora,
respeitando o tempo
de vínculo ao plano.

Você permanece no
plano, não faz
contribuições e tem a
taxa de administração
descontada mensalmente
do saldo da sua conta.
Mas, a sua reserva
continua sendo investida
e rendendo mensalmente
de acordo com o seu
Perfil de Investimento.
Além disso, você mantém
a possibilidade de se
aposentar pela São
Bernardo.

Se quiser, também poderá
custear a contribuição coletiva
para ter a cobertura do saldo de
conta projetada. O valor
acumulado será utilizado no
cálculo da pensão por morte e
do benefício por incapacidade.

Poderá ter descontado
do valor a ser
resgatado, os custos
que incidirem sobre o
período compreendido
entre o desligamento
da patrocinadora até a
opção pelo Resgate.

Portabilidade
Você pode transferir
seu saldo para outra
entidade (100% das
suas contribuições e
um percentual do saldo
da patrocinadora,
respeitando o tempo
de vínculo).
Poderá ter descontado
do valor a ser portado,
os custos que incidirem
sobre o período
compreendido entre o
desligamento da
patrocinadora até a
opção pela
Portabilidade.

Se você for participante da São Bernardo há mais de 3 anos

EM CASO DE
APOSENTADORIA
Se você atingiu 55 anos e está desligado da patrocinadora,
(funcionário, autopatrocinado ou BPD), poderá solicitar o benefício de
aposentadoria. Neste caso, seu saldo será composto 100% de suas
contribuições e 100% dos aportes feitos pela patrocinadora.
Você pode escolher até 25% do saldo na concessão do benefício, ou a
qualquer momento durante o recebimento do benefício, e o restante
optar por receber uma renda mensal por prazo determinado (entre
5 e 25 anos), ou uma renda mensal em moeda corrente em prazo
determinado ou uma renda mensal por percentual de 0,2% a 1,5%
ou aplicado sobre o Saldo da Conta Remanescente.

EM CASO DE INCAPACIDADE
TOTAL E PERMANENTE DO
FUNCIONÁRIO
Para você obter o benefício de incapacidade total e permanente,
é preciso ser elegível pela Previdência Social à aposentadoria por
invalidez ou auxílio-doença e não estar recebendo auxílio-doença
pelo empregador.
Neste caso, seu saldo será composto por 100% de suas contribuições,
100% das contribuições da patrocinadora e pelo saldo de conta
projetada (contribuição da patrocinadora x número de meses entre o
evento e a data em que o participante completaria 60 anos).

EM CASO DE
MORTE
Se você é um participante ativo, seus beneficiários receberão, em um
pagamento único e de acordo com as regras do seu plano, o saldo total
de sua conta, que neste caso será composto por 100% de suas
contribuições, 100% das contribuições da patrocinadora e mais o saldo
da conta projetada (contribuição da patrocinadora x número de meses
entre o evento e a data em que o participante completaria 60 anos).
Se você é um participante assistido, autopatrocinado ou BPD, seus
beneficiários receberão, em um pagamento único e de acordo com as
regras do seu plano, o saldo remanescente de sua conta.

GOSTOU? JÁ CONHECIA
TODOS ESSES BENEFÍCIOS?
Para saber mais sobre os benefícios assegurados pelo plano São Bernardo,
consulte o regulamento do plano, ou clique aqui.
Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso time:
saobernardo@saobernardo.org.br

