Indicado para servidores do município de Piracicaba

O PREVCOM MULTI VALE A PENA
Quanto mais você investe, maior é seu retorno

O PREVCOM MULTI FOI CRIADO
PARA AJUDAR VOCÊ A TER UMA
APOSENTADORIA TRANQUILA E A
REALIZAR SEUS SONHOS.
É UM PLANO ESPECIALMENTE
VANTAJOSO PARA VOCÊ, SERVIDOR QUE
GANHA ACIMA DO TETO DO INSS.
Por lei, a aposentadoria do servidor público do município de
Piracicaba é limitada ao teto do INSS (R$ 7.087,22 em 2022). Isso
significa que se a sua remuneração fosse de R$ 8.500 e você se
aposentasse hoje, teria que ajustar seus gastos a um salário bem
mais enxuto - neste caso, de R$ 1.412,78 a menos.
Ou seja, para manter o seu padrão de vida no futuro é melhor
começar a poupar agora.
Ao optar pelo PREVCOM MULTI, você contribui todos os meses com
um percentual da quantia que excede o valor do teto. Chamamos
isso de salário de participação.
VEJA O EXEMPLO:
Digamos que você ganha R$ 10.087,22. Seu salário de participação
seria R$ 10.087,22 - R$ 7.087,22 = R$ 3.000

A GRANDE VANTAGEM VEM AGORA:
para cada contribuição sua, o município de Piracicaba repassa uma
quantia equivalente, até o limite máximo de 7,5% do seu salário de
participação.

VEJA O EXEMPLO:
Digamos que seu salário de participação é de R$ 3.000
Se você contribuir com 5% (R$ 150), o governo também contribui
com 5%. A contribuição em seu nome passa a ser 150 + 150 = R$ 300
Se você contribuir com 7,5% (R$ 225), o governo também contribui
com 7,5%. A contribuição em seu nome passa a ser 225 + 225 = R$ 450
Se você contribuir com 10% (R$ 300), o governo contribui com 7,5%,
o limite da contrapartida. A contribuição em seu nome passa a ser
300 + 225 = R$ 525
Em outras palavras, se você contribuir com até 7,5% do seu salário de
participação, terá um lucro de 100% na contribuição.

AUMENTE SUA RESTITUIÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA INVESTINDO NO FUTURO
Como o seu salário está acima do teto do INSS, as contribuições
para o PREVCOM MULTI até 7,5% do seu salário de participação
podem ser abatidas na Declaração de Imposto de Renda. O que
você contribuir além deste percentual também pode, limitado a
12% da sua renda bruta anual. Por isso, se você fizer contribuições
facultativas que completem esses 12%, colabora para um futuro
mais tranquilo e ainda garante uma restituição de IR maior. Basta
acessar a área do participante no site do PREVCOM MULTI, escolher
o valor a ser recolhido e gerar um boleto de pagamento.

JÁ TEM UM PLANO? VENHA PARA O PREVCOM MULTI
Se você já tem um plano de previdência privada, pode fazer a
portabilidade para o PREVCOM MULTI e contar com taxas menores
que a maioria do mercado. Por outro lado, se você perder o vínculo
com o município, também pode portar o total das suas reservas para
planos de previdência complementar de outras instituições.

MAIS DE 36 MIL SERVIDORES JÁ
ADERIRAM AOS PLANOS DA PREVCOM.
E VOCÊ, O QUE ESTÁ ESPERANDO?

Faça a inscrição e conte com a gente para realizar seu projeto de vida.

Para fazer a adesão, acesse prevcommulti.com.br,
preencha a ficha de inscrição, imprima duas cópias
e entregue no RH.

11 3150-1920 (Grande São Paulo) • 0800 761 9999 (demais localidades)
participante@prevcommulti.com.br
prevcommulti.com.br • facebook.com/prevcommulti • twitter.com/prevcommulti

