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você procura
estão aqui! 

Manual de Previdência
Planos Individuais



    

Os planos de previdência complementar 
da Seguros Unimed são destinados 
a pessoas físicas de qualquer idade 
e permitem estabelecer a formação 
de reservas para complementação 
à aposentadoria recebida pelo INSS, 
proporcionando uma qualidade  
de vida melhor no futuro.

Como funciona

Você define o valor mínimo que quer contribuir
por um determinado período, formando recursos 
que são aplicados em um fundo de investimento 
escolhido por você e a idade para iniciar o 
recebimento da renda de aposentadoria. 

São duas as fases em um plano de previdência
complementar:

Fase de acumulação

É quando você faz 
depósitos periódicos 
no seu  plano, visando 
aumentar a reserva 
constituída.

Fase de recebimento

Quando você opta por retirar 
o valor total acumulado ou 
receber em forma de renda 
mensal contratada no plano, 
que começa após a fase de 
acumulação.

A Seguros Unimed tem 
planos de previdência 
complementar
para você e sua família!



PGBL – Plano Gerador 
de Benefício Livre

VGBL – Vida Gerador
de Benefício Livre

Indicado  
para quem...

• utiliza a declaração completa do IR;
• contribui para a Previdência Social 
(INSS), ou para regime próprio de 
Previdência Social dos servidores 
públicos.

• utiliza a declaração simplificada 
do IR;
• não contribui para a Previdência 
Social (INSS); e
• ou já atingiu o limite para dedução 
das contribuições no PGBL.  

Incentivo  
Fiscal...

Permite deduzir até o limite de 12% 
da sua renda bruta anual tributável, 
diminuindo o valor do imposto a 
pagar ou aumentando a restituição, 
a adequação só é permitida se 
o participante contribuir com a 
Previdência Social.

 Não possui incentivo fiscal.

Tributação... 
A tributação é feita no momento do 
resgate ou recebimento de renda 
e incide sobre todo o montante 
investido.

 A tributação é feita no momento do 
resgate ou no recebimento de
renda e incide apenas sobre
a rentabilidade.

Planejamento sucessório
Diferentemente de outras aplicações, no caso de falecimento 
do titular do plano durante o período de diferimento, ou seja, na 
fase de acumulação, o pagamento do saldo da reserva será feito 
diretamente, pela Seguradora, aos beneficiários indicados no plano 
e, na ausência destes, na forma da legislação vigente.
A flexibilidade dos planos de previdência complementar também 
permite que o participante altere os beneficiários indicados a 
qualquer momento.

Modalidades de planos de
previdência complementar
Existem duas modalidades de planos de previdência  
complementar que todos podem contratar: o PGBL e o VGBL.

Esses planos estão no formato "Multifundos". Você pode, em uma  
única proposta de inscrição, escolher a alocação de seus recursos  
em diferentes fundos vinculados ao plano. E ainda poderá, a  
qualquer tempo, alterar os percentuais estabelecidos inicialmente.



Plano Educação para o  
seu dependente:
É um investimento de longo prazo perfeito para programar 
o futuro dos seus filhos, de forma a acumular recursos para 
custear os estudos em uma faculdade, fazer um curso no 
exterior, uma viagem ou intercâmbio, ou ainda abrir o seu 
primeiro negócio. O plano é contratado pelo responsável  
legal e/ou financeiro, em nome e CPF do menor. O menor é
representado pelo responsável legal até que atinja a 
maioridade. A partir de 18 anos, o menor possui autonomia 
sobre o plano.

Você contrata o plano Educação de 
acordo com o seu perfil, escolhendo 
entre as modalidades.

PGBL – Plano Gerador  
de Benefício Livre

VGBL – Vida Gerador  
de Benefício Livre

Indicado para quem utiliza a declaração completa do
Imposto de Renda. Caso o responsável legal/financeiro 
declare o Imposto de Renda no formulário completo e 
o menor for seu dependente econômico na declaração 
anual de Imposto de Renda Pessoa Física, o ideal é o 
PGBL. Isso porque, no PGBL, as contribuições e aportes 
podem ser deduzidos da base de cálculo do IR até o 
limite máximo de 12% da renda bruta anual tributável.
No caso do menor com idade entre 16 e 18 anos
(ou até 24 anos, se estudante), as contribuições podem
ser deduzidas pelo declarante, desde que o dependente 
recolha, em seu nome, contribuições para o Regime 
Geral de Previdência (INSS).

Se o responsável legal/financeiro declarar o
Imposto de Renda no formulário simplificado
ou se o menor não for seu dependente
econômico na declaração anual de Imposto
de Renda Pessoa Física, esta é a modalidade
ideal, pois os prêmios e os aportes não são
dedutíveis do Imposto de Renda.

Nos pagamentos de resgate e no recebimento da renda,
a incidência de IR ocorre sobre o valor total (principal
+ rendimentos), de acordo com o regime tributário
escolhido.

 Nos pagamentos de resgate e no recebimento
da renda, a incidência de IR ocorre somente
sobre o valor dos rendimentos, de acordo com
o regime tributário escolhido.



Benefícios disponíveis
Benefícios de renda
Na data escolhida para aposentadoria, o fundo acumulado poderá ser convertido em 
renda mensal, de acordo com o tipo de benefício escolhido. 

Benefícios complementares
Além dos benefícios de renda da previdência, é possível contratar benefícios adicionais, 
como uma proteção complementar para você e sua família, tais como:

Pecúlio por Morte
Pagamento único ao(s) beneficiário(s) indicado(s) , em caso de morte por acidente ou 
doença do titular do plano.

Pecúlio por Invalidez
Pagamento único ao participante, em caso de invalidez total e permanente, por 
acidente ou doença.

Pensões
Pagamento em forma de renda mensal ao(s) beneficiário(s) indicado(s) pelo titular do 
plano, tais como: Pensão por Prazo Certo e Pensão aos Menores.

Renda por Invalidez
Pagamento em forma de renda mensal ao participante, em caso de invalidez total e 
permanente, por acidente ou doença.

Coberturas | Idades | Limites | Carregamento

Coberturas de risco Idade para 
contratação

Limite máximo de 
comercialização de 

acordo com a profissão
Taxa de 

carregamento

Pecúlio por Morte 14 a 79 anos até R$ 2.000.000
(capital)

30% sobre a  
contribuição

Pecúlio por Invalidez 14 a 79 anos até R$ 2.000.000
(capital)

Renda por Invalidez 14 a 70 anos R$ 7.000,00
(renda)

Pensão por Prazo Certo 14 a 79 anos R$ 7.000,00
(renda)

Pensão aos Menores 16 a 79  anos R$ 7.000,00
(renda)

Reajuste por idade
Além da atualização monetária pelo IPCA, o valor das contribuições das Coberturas de 
risco, será reajustado, anualmente, na data de aniversário do plano, de acordo com a 
idade do participante.



Contribuições | Aportes | Portabilidades | Periodicidades

Veja abaixo as contribuições, aportes e portabilidades para as coberturas 
de sobrevivência que você pode contratar de acordo com o seu perfil  
de investimento:

PGBL/VGBL Individual Multifundos | Multifundos Plus 
 
 

Unimed FI RF Crédito 
Privado Previdenciário 0,70% 17.138.011/0001-35 a partir de R$ 300 

(contribuição mensal)  
ou 

R$ 30 mil (aporte/
portabilidade)

Unimed RF 100 C FI em 
Renda Fixa 0,99% 03.960.320/0001-81

Unimed RF 100 FI em 
Renda Fixa 2,00% 03.960.323/0001-15

 
de R$ 100 a  

R$ 299 (contribuição 
mensal) 

ou 
R$ 200 (aporte/
portabilidade)

Unimed Multiestratégia  
FI Multimercado 1,77% 34.143.987/0001-15

Unimed RV 15 FI 
Multimercado 2,00% 03.960.349/0001-63

PGBL/VGBL Individual Multifundos Plus (*) 
 
 

Unimed FI RF Crédito 
Privado Previdenciário 0,70% 17.138.011/0001-35 a partir de R$ 200 

(contribuição mensal) 
ou 

R$ 10 mil (aporte/
portabilidade)

Unimed RF 100 C FI em 
Renda Fixa 0,99% 03.960.320/0001-81

Unimed RF 100 FI em 
Renda Fixa 2,00% 03.960.323/0001-15

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

ou 
R$ 200 (aporte/
portabilidade)

Unimed Multiestratégia FI 
Multimercado 1,77% 34.143.987/0001-15

Unimed RV 15 FI 
Multimercado 2,00% 03.960.349/0001-63

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

Periodicidades: Mensal ou eventual.

Fundos TAF (% a.a.) CNPJ do Fundo
Contribuições 

Aportes | Portabilidades

Fundos TAF (% a.a.) CNPJ do Fundo
Contribuições 

 Aportes/Portabilidades



Confira as taxas cobradas no plano  
de previdência complementar
As taxas são cobradas para cobrir os custos e a manutenção do plano 
de previdência. As principais taxas são: taxa de carregamento e taxa de 
administração financeira (TAF).

 A taxa de carregamento não é cobrada no ingresso do plano e sim no 
momento do resgate e/ou portabilidade, conforme tabela:

 Taxa de administração financeira (TAF) - é o percentual calculado 
sobre o patrimônio líquido do fundo pelos serviços de gestão da 
carteira de investimentos e administração do fundo, que varia de  
0,70% a 2,00% ao ano.

Tabela de taxa de carregamento (no momento do resgate/portabilidade)

Saldo da reserva (R$)

De 0 5.000 10.000 20.000 40.000

Até 4.999,99 9.999,99 19.999,99 39.999,99 79.999,99

Tempo de
permanência 

no plano 
(meses)

0 a 12 6% 5% 4% 3% 2% 1%

13 a 24 5% 4% 3% 2% 1% 0%

25 a 36 4% 3% 2% 1% 0% 0%

37 a 48 3% 2% 1% 0% 0% 0%

49 a 60 2% 1% 0% 0% 0% 0%

mais de 60 1% 0% 0% 0% 0% 0%

A partir de 
80.000



Perfil de investimento
Existem fundos com perfis de investimentos diferenciados, disponíveis no plano de 
previdência complementar (PGBL e VGBL). As contribuições que você faz no plano 
são investidas em fundos de investimento e você pode escolher qual deseja investir, 
de acordo com o seu perfil.

Prazo de carência para resgates, portabilidades  
e benefícios complementares

Para resgates Inicial de 60 dias e, após esse período, a 
cada 60 dias

Para portabilidades internas e externas 60 dias

Entre portabilidades 60 dias

Benefícios complementares Obrigatoriedade do preenchimento da DPS,
que substituirá a carência do benefício

Atualização monetária
O valor da contribuição e do benefício (renda e risco) serão atualizados, anualmente, pelo IPC-A. 
No recebimento da renda de aposentadoria, além da atualização pelo índice de correção, haverá 
reversão de excedentes financeiros, conforme consta no regulamento do plano, que serão 
calculados anualmente e incorporados ao valor do saldo da reserva do fundo de aposentadoria.  
O excedente financeiro é o valor rentabilizado da reserva matemática, acima do indexador do plano.

 
Carências 
 

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



 

   • 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

TR
IB

U
TA

ÇÃ
O

Defina o seu regime de tributação
Na contratação do plano, você deverá optar por um dos regimes de tributação estabelecidos na 
legislação do Imposto de Renda vigente, sendo eles:

 Regime de tributação progressiva 
Os valores resgatados são tributados na fonte, pela alíquota de 15%, independentemente 
do valor, a título de antecipação do imposto devido, sujeito à ajuste na Declaração de Ajuste 
Anual do Imposto de Renda, conforme tabela progressiva em vigor.  
Já no recebimento da renda (benefício), os valores são tributados no ato, de acordo com a 
Tabela Progressiva Mensal do Imposto de Renda Pessoa Física em vigor.

 Regime de tributação regressiva 
Em caso de resgate (parcial ou total), a tributação será feita pelo método PEPS (Primeiro que 
Entra, Primeiro que Sai) devido ao prazo de permanência do investimento. Para exemplificar: 
se você, investidor, resolve fazer o resgate dos recursos aplicados na previdência em um 
período de até dois anos, pesará sobre esse dinheiro uma alíquota de 35%. A cada dois anos 
esse valor diminui 5%, até chegar a 10%, valor da alíquota do IR para investimentos com dez 
anos ou mais.  
No recebimento da renda (benefícios), será considerado para cálculo o tempo de acumulação.

NOTA: o regime de tributação regressiva será o de tributação exclusiva na fonte, 
portanto, não haverá ajuste do imposto pago na Declaração Anual do Imposto de Renda.



 

Mais vantagens para o seu plano
 Sem cobrança de taxa de carregamento na entrada.

 Diversidade de fundos de investimento.

 Liberdade para escolher como receber sua renda.

 Versatilidade na escolha da tributação (progressiva ou regressiva).

 Incentivo fiscal para a modalidade PGBL.

Regulamentos
Os regulamentos estão disponíveis no site da Seguros Unimed

www.segurosunimed.com.br/Regulamentos de Previdência

Acompanhe a evolução  
do seu plano de previdência 
PGBL ou VGBL.

Acesse o site www.segurosunimed.com.br 

cadastre-se no Portal do Segurado e preencha 
todas as informações do Perfil Segurado para 
adquirir o login e a senha de acesso.

Flexibilidade total
Seu plano pode ser alterado a qualquer momento durante o período de 
contribuição. Assim, você poderá:

 Aumentar ou reduzir o valor das contribuições;

 Suspender o pagamento das contribuições para o benefício de 
aposentadoria;

 Mudar o tipo de renda escolhida;

 Alterar o beneficiário;

 Alterar sua idade de saída do plano;

 Alterar o tipo de Fundos de Investimento;

 Alterar cadastro de endereço.



Para saber mais, fale com o seu corretor.
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Conheça mais opções de seguros

Unimed Seguradora S.A. | CNPJ/MF: 92.863.505/0001-06 | Reg. SUSEP 694-7
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346 - Cerqueira César - CEP: 01410-901 - São Paulo 

- SP | Atendimento Nacional: 0800 016 6633 | Atendimento ao Deficiente Auditivo: 
0800 770 3611 | Ouvidoria: acesse www.segurosunimed.com.br/ouvidoria ou ligue 

0800 001 2565 | Telefones Contingenciais: Atendimento Nacional: (0xxDDD) 4000-
1633 | Atendimento ao Deficiente Auditivo: (0xxDDD) 4000-1611 | Ouvidoria: (0xxDDD) 

4000-1285 | [DDD da capital do estado do segurado] | www.segurosunimed.com.br

Informações detalhadas do produto estão disponibilizadas nos
regulamentos. O registro desses planos na SUSEP não implica,

por parte dessa autarquia, incentivo ou recomendação a sua
comercialização.

 

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  Pensão por Prazo Certo – 15414.610.581/2020-50


