
Funciona assim:  

Proteção por Morte

Coberturas | Idades | Limites | Carregamento

Do total que você investe mensalmente, uma parte vai para o plano de Previdência e a 
outra parte para a cobertura de Pecúlio por Morte.

Combinação perfeita para formar uma reserva financeira e conquistar um futuro 
tranquilo com um plano de Previdência e para proteger sua família no presente com 

a cobertura de Pecúlio por Morte.

Você escolhe o valor da Cobertura de Pecúlio por Morte adequado aos seus 
objetivos, no qual o(s) seu(s) beneficiário(s) o recebe(em) de uma única vez, durante a 
vigência do plano.

Coberturas

PGBL + Pecúlio 

VGBL + Pecúlio

Pecúlio por Morte

Idade mínima e 
máxima de ingresso

Limites do Capital 
Contratado

14 a 65 anos

FUTURO 
PLANEJADO
Proteção + Previdência
em um único produto.

OU OU
PGBL +
Pecúlio

VGBL +
Pecúlio

Pecúlio 
por Morte

Veja as opções para contratação:

Taxas de Carregamento

Previdência (PGBL ou VGBL):
carregamento na saída por tempo de 
permanência no plano (varia de 6% à 1%). 
No término do plano (idade de saída), 
cumprido o prazo contratual, a taxa de 
carregamento na saída estará isenta, 
seja para resgates ou portabilidades.

Pecúlio por Morte: carregamento de 
30% sobre a contribuição

R$ 300.000 
(mínimo)

R$ 3.000.000 
(máximo)



Informações Importantes

Contratação 

Declaração Pessoal de Saúde (DPS)

Forma de Pagamento 

Atualização Monetária

Vantagem para quem faz declaração completa do IR 

Conheça todos os detalhes do Futuro Planejado no manual do produto
e no regulamento em nosso site   www.segurosunimed.com.br.

Consulte seu corretor para mais informações.

Fundo de Investimento e TAF

A parcela mensal é calculada de acordo com o capital segurado escolhido, 
vigência, idade e sexo.  

Na contratação da cobertura de Pecúlio por Morte, é obrigatório o 
preenchimento da Declaração Pessoal de Saúde - DPS.

Você pode escolher entre boleto ou débito em conta corrente nos bancos 
conveniados, destacados na proposta de inscrição.

A única atualização do plano será anualmente,  pela inflação (IPCA). 
Não há reajustes anuais por mudança de idade.

Na opção do PGBL + Pecúlio, o valor das contribuições do PGBL podem 
ser deduzidas da base de calculo do IR até o limite de 12% da renda bruta 
anual tributável.

Processos Susep: Futuro Planejado  - PGBL: 15414.902306/2019-26; 
VGBL: 15414.902307/2019-71; Pecúlio por Morte: 15414.901714/2019-61
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