
Você constrói o futuro.  
Nós o preservamos.
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Regime de 
tributação

• Contribuições 
• Aportes
• Portabilidades

Coberturas 
de Risco 
(adicionais)

Modalidades
Fundo de 
investimento

Ao ver este ícone, 
clique para acessar 
outros conteúdos.

Proteger seu patrimônio 
e sua família é questão de 
planejamento. 

A Previdência protege o que 
você já construiu e ainda irá 
construir. E se você pensa 
em sucessão familiar, é 
uma excelente opção para 
planejar sua herança, sem as 
complicações de um inventário.

Planos que combinam  
com o seu perfil de investidor
Disponíveis nas modalidades PGBL e VGBL, no formato 
Multifundos. Você pode, em uma única proposta de 
inscrição, escolher a alocação de seus recursos em 
diferentes fundos, podendo ser alterados a qualquer 
momento, de forma simples e ágil.



Modalidades

Voltar

PGBL

É indicado para quem faz Declaração completa do 
Imposto de Renda;
Contribui para a Previdência Social (INSS);
Permite a dedução das contribuições até 12% de sua 
renda bruta anual tributável, diminuindo o valor do 
imposto a pagar ou aumentando a restituição; 
A tributação é feita no momento do resgate ou 
recebimento da renda sobre todo o montante investido.

 
VGBL

É ideal para quem faz a Declaração simplificada do 
Imposto de Renda, ou é isento do Imposto de Renda, ou 
quem não contribui para a Previdência Social, ou ainda, 
deseja investir mais que 12% de sua renda bruta anual 
em previdência;
Não possui incentivo fiscal;
A tributação é feita no momento do resgate ou 
recebimento de renda e incide apenas sobre a 
rentabilidade. incide no momento do resgate ou 
recebimento da renda apenas sobre a rentabilidade 
do plano.



A Seguros Unimed 
tem ótimas opções de 
fundos para diversificar 
seus investimentos em 
previdência:
•   Ótima relação risco x retorno;

•   Gestão com processos  
rigorosos de controle de riscos;

•   Taxas de Administração 
competitivas em relação  
ao mercado.

Nossos Fundos  
de Investimento:

Voltar

Fundos
Taxa Adm. 
Financeira 

(TAF)
Benchmark* Gestor do 

Fundo
Administrador  

do Fundo

Unimed FI RF Crédito 
Privado Previdenciário 0,70% a.a.

100% do CDI com 
até 70% de Crédito 

Privado
BNP PARIBAS 

ASSET 
MANAGEMENT 
BRASIL LTDA.

INTRAG DTVM 
LTDA.

Unimed RF 100 C FI Renda 
Fixa 0,99% a.a. 55% CDI + 30% 

IMA-B 5 + 15% 
IRF-M com até 50% 
de Crédito Privado Unimed RF 100 FI Renda 

Fixa 2,00% a.a.

Unimed Multiestratégia FI 
Multimercado 1,77% a.a. 130% do CDI.

CLARITAS ADM. DE 
RECURSOS LTDA.Unimed RV 15 FI 

Multimercado 2,00% a.a.
15% Ibovespa + 85% 

IMA Geral-Ex C.

* Benchmark = Índice de Referência



Voltar

Contribuições | Aportes | Portabilidades
Veja abaixo as contribuições e aportes/portabilidades para as 
coberturas de sobrevivência que você pode contratar de acordo 
com o seu perfil de investimento:

PGBL | VGBL Individual Multifundos e Multifundos Plus

CNPJ
TAF 

(% a.a.)Fundos

0,70%

0,99%

2,00%

1,77%

2,00%

17.138.011/0001-35

03.960.320/0001-81

03.960.323/0001-15

34.143.987/0001-15

03.960.349/0001-63

Unimed FI RF Crédito 
Privado Previdenciário

Unimed RF 100 C FI 
em Renda Fixa

Unimed RF 100 FI em 
Renda Fixa

Unimed 
Multiestratégia FI 

Multimercado

Unimed RV 15 FI 
Multimercado

Contribuições
Aportes/Portabilidades

a partir de R$ 300  
(contribuição mensal)

ou
R$ 30 mil (aporte/portabilidade) 

de R$ 100 a R$ 299  
(contribuição mensal)

ou
R$ 200 (aporte/portabilidade) 

PGBL | VGBL Individual Multifundos Plus (*)

CNPJ
TAF 

(% a.a.)Fundos

0,70%

0,99%

2,00%

1,77%

2,00%

17.138.011/0001-35

03.960.320/0001-81

03.960.323/0001-15

34.143.987/0001-15

03.960.349/0001-63

Unimed FI RF Crédito 
Privado Previdenciário

Unimed RF 100 C FI 
em Renda Fixa

Unimed RF 100 FI em 
Renda Fixa

Unimed 
Multiestratégia FI 

Multimercado

Unimed RV 15 FI 
Multimercado

Contribuições
Aportes/Portabilidades

a partir de R$ 200  
(contribuição mensal)

ou
R$ 10 mil (aporte/portabilidade) 

de R$ 100 a R$ 199  
(contribuição mensal)

ou
R$ 200 (aporte/portabilidade) 

(*) Planos específicos para as Singulares, Cooperativas e outras Empresas



Tabela 
regressiva

A incidência de IR ocorre de 
forma definitiva e exclusiva 
na fonte.  A alíquota de IR 
é definida de acordo com 
o tempo de permanência: 
quanto mais tempo sua 
reserva permanecer no plano, 
menos imposto você paga. 

Tabela 
progressiva

O recolhimento é antecipado 
na fonte, com alíquota fixa 
de 15% (quinze por cento), 
independentemente do 
valor, e a compensação, se 
necessária, acontece na 
Declaração de Ajuste Anual do 
IR, conforme tabela vigente.

Voltar

Como escolher o Regime de Tributação?
Há duas formas de tributação; uma delas será mais adequada à sua necessidade:

   • Até 2 anos .............................35%
   • De 2 a 4 anos ......................30%
   • De 4 a 6 anos ......................25%
   • De 6 a 8 anos ......................20%
   • De 8 a 10 anos ....................15%
   • Acima de 10 anos .............10%

No momento 
do resgate

Alíquota única 
de 15% a título 
de antecipação, 
com ajuste na 

Declaração Anual 
do Imposto de 

Renda

Conforme tabela 
progressiva vigente  

do Imposto de Renda

No pagamento de Benefício, será 
calculada a média ponderada 

pelo valor de cada contribuição.

No momento do 
pagamento de 
beneficio

Tabela Progressiva Tabela Regressiva

Prazo de 
permanência 

de cada 
contribuição

Alíquota de 
IR na fonte
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Portabilidades entre Seguradoras sem incidência de IR.



Para você
Renda por Invalidez

em caso de invalidez total e permanente, por 
acidente ou doença, você receberá a indenização, 
mensalmente, de forma vitalícia.

Idade de contratação: 14 a 70 anos

Pecúlio por Invalidez

em caso de invalidez total e permanente, por 
acidente ou doença, você receberá a indenização, 
de uma só vez, livre de Imposto de Renda.

Idade de contratação: 14 a 79 anos

Para a sua família
Pecúlio por Morte

em caso de morte por acidente ou doença, seus 
beneficiários receberão a indenização, de uma só 
vez, livre de Imposto de Renda.

Idade de contratação: 14 a 79 anos

Pensão por Prazo Certo

Voltar

Coberturas de Risco
Proteja Você e sua Família agregando à sua Previdência as coberturas adicionais 
para os Riscos de Invalidez e Morte.

em caso de morte por acidente ou doença, seus beneficiários receberão uma 
renda mensal durante 5, 10, 15 ou 20 anos.

Idade de contratação: 14 a 79 anos

Pensão aos Menores

consiste em uma renda paga temporariamente aos beneficiários indicados, 
menores de 21 (vinte e um) anos, na condição de filhos ou dependentes 
econômicos, em decorrência de morte por acidente ou doença do participante.

Idade de contratação: 16 a 79 anos



Acesse para ter mais detalhes do produto

Para saber mais, fale com o seu corretor.
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Processos Susep:
PGBL - 15414.902310/2019-94; 15414.902311/2019-30 | VGBL - 15414.902313/2019-28; 

15414.902314/2019-72  | Pecúlio por Morte – 15414.610577/2020-91 | Pecúlio por Invalidez – 
15414.610574/2020-58 | Renda por Invalidez –  15414.605872/2021-15 |  Pensão aos Menores – 

15414.610580/2020-13 e Pensão por Prazo Certo – 15414.610581/2020-50

https://www.segurosunimed.com.br/previdencia

