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Contribuição
É o investimento mensal realizado pelo Participante
e pelo Patrocinador para assegurar os benefícios
oferecidos pelo Plano.

Definições

Contribuição para Renda Mensal Vitalícia
É aquela destinada a formar o saldo de Conta
Participante e Patrocinador que dará origem ao
benefício de Renda Mensal Vitalícia. O percentual é
escolhido pelo participante, entre 3% e 12% dos
respectivos Salários de Participação, acrescidas da
Taxa de Carregamento definida no Plano Anual de
Custeio.

Os Ativos e os Autopatrocinados do Plano B poderão

Como
funciona a
Alteração
Percentual?

modificar o percentual de contribuição mensal para
Renda Mensal Vitalícia, nos meses de Janeiro e Julho
de cada ano, obrigando-se o Patrocinador, tão
somente em relação aos Participantes Ativos, a
contribuir com o novo percentual, observados os
valores
múltiplos

compreendidos
de

1%,

dos

entre

3%

respectivos

e

12%,

Salários

em
de

Participação, acrescidas da Taxa de Carregamento
definida no Plano Anual de Custeio.

Além da elevação da poupança para sua futura renda
mensal, o Participante poderá deduzir o valor das
contribuições na Declaração Anual do Imposto de

Quais os
benefícios?

Renda para o ano-base de 2023, até o limite de 12%
dos rendimentos brutos tributáveis para quem optar
pela declaração completa em 2024.

PARTICIPANTE ATIVO: Lembre-se que para cada Real que
você contribui o Patrocinador participa com igual valor,
duplicando, de imediato, o seu montante acumulado no
Plano, vide seu extrato na ÁREA DO PARTICIPANTE.

Prazos para
realização da
Alteração
Percentual

A Contribuição mensal dos Ativos pode ser alterada duas vezes ao ano,
JANEIRO e JULHO.

Janeiro
As solicitações podem ser feitas do dia 1/1 até 31/1.

1- PARTICIPANTE ATIVO
As solicitações realizadas até o dia 10/1 serão processadas na folha de
pagamento do mês de janeiro;
De 11/1 até 31/1, a alteração será efetivada na folha de pagamento do mês de
seguinte, com efeito retroativo a janeiro.

2- AUTOPATROCINADOS PLANO B
As solicitações enviadas do dia 1/1 a 20/1 serão processadas dentro do mês de
janeiro;
Já as solicitações realizadas posteriormente a essa data, serão assimiladas no
mês seguinte com efeito retroativo.

Prazos para
realização da
Alteração
Percentual

A Contribuição mensal dos Ativos pode ser alterada duas vezes ao ano,
JANEIRO e JULHO.

Julho
As solicitações podem ser feitas do dia 1/7 até 31/7.

1- PARTICIPANTE ATIVO
As solicitações realizadas até o dia 10/7 serão processadas na folha de
pagamento do mês de julho;
De 11/7 até 31/7, a alteração será efetivada na folha de pagamento do mês
seguinte, com efeito retroativo a julho.

2- AUTOPATROCINADOS PLANO B
As solicitações enviadas do dia 1/7 a 20/7 serão processadas dentro do mês de
julho;
Já as solicitações realizadas posteriormente a essa data, serão assimiladas no
mês seguinte com efeito retroativo.

Deseja fazer uma
simulação do
aumento da sua
contribuição?

No site da PREVIRB está disponível uma ferramenta
desenvolvida para tal fim, chamada SIMULADOR DE
CONTRIBUIÇÃO. Clique na imagem abaixo para acessá-la:
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Passo a Passo

PASSO 1

Acesse a ÁREA DO PARTICIPANTE
em nosso site.

Área do Participante

PASSO 2

Clique na opção
FORMULÁRIOS do menu.

Passo a Passo
Área do Participante

PASSO 3

Escolha a opção SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE
PERCENTUAL CONTRIBUIÇÃO PARA RMV - PLANO B.

Passo a Passo

PASSO 4

Será gerado o seguinte
arquivo em PDF:

Área do Participante

PASSO 5

Após realizar o preenchimento do Formulário, preencha o formulário
disponível, o envie por anexo para o e-mail: seguridade@previrb.com.br,
com o Assunto: Plano B – ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL.

Passo a Passo
Diretamente por e-mail

PASSO ÚNICO
Envie um e-mail para seguridade@previrb.com.br,
citando no Assunto: Plano B – ALTERAÇÃO DE
PERCENTUAL, informando no corpo do e-mail a
matrícula, o nome completo, o percentual atual e o
novo percentual a ser considerado.
IMPORTANTE: por questões de segurança, esta
opção é válida utilizando o e-mail que consta na
base cadastral da PREVIRB.
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www.previrb.com.br
Av. Marechal Câmara, nº 160, salas 1633/1634
Centro - Rio de Janeiro / RJ
CEP: 20020-080
ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE
21 2277.1999
Funcionamento de Segunda à Sexta, das 9h às 17h

