Opções Após o Desligamento
Sair da Entidade

Ao se desligar da empresa que patrocina o seu plano de previdência complementar,
administrado pela Visão Prev, você tem a possibilidade de sair do plano, possuindo duas
opções:

Resgate
OU

Portabilidade
Para que você já comece a analisar e decidir o que fazer com o seu saldo acumulado,
preparamos este material que apresenta o que cada opção oferece junto com informações
importantes e passo a passo de como solicitar.
É importante verificar se você se encaixa nas regras de elegibilidade de cada plano.
Esperamos que este material o ajude a considerar a melhor opção e que assim, tenha um
desdobramento positivo em seu futuro.

Veja a quais opções você é elegível

Mais de 3 anos de
empresa?

RESGATE
RESGATE

NÃO

SIM
PORTABILIDADE

Saiba tudo sobre
Resgate

SOBRE O RESGATE
Você tem direito ao resgate de um percentual do saldo de conta da empresa, que varia de acordo com a regra de cada plano e a 100% do seu
saldo de conta de participante.
Para visualizar a regra do seu plano, acesse: Área aberta do site > Para Você > Nossos Planos > Clique em cima do seu plano

COMO É FEITO O PAGAMENTO DO RESGATE?
O resgate pode acontecer em até 12 parcelas e há incidência de imposto de renda de acordo com a tabela de tributação escolhida na adesão.

QUAIS SÃO AS TAXAS?
Há incidência de imposto de renda de acordo com o regime de tributação escolhido no momento da adesão ao plano. Caso o regime de
tributação seja a tabela progressiva, será descontado em caráter de antecipação o imposto de renda com alíquota de 15%, sendo a diferença
apurada na declaração anual de ajuste. Caso o regime de tributação seja a tabela regressiva, a alíquota de imposto de renda descontada será a
média das alíquotas de cada período de contribuição. Saiba mais sobre o regime de tributação aqui.

Onde está a tabela regressiva e progressiva?
Acesse o site > Área aberta > Para você > Clique no seu plano > Tributação
Ou clique aqui
A alíquota de imposto de renda no resgate varia de acordo com a tabela de tributação escolhida pelo participante:
•
•

Tabela progressiva – 15% na fonte à título de antecipação com reajuste na declaração anual;
Tabela regressiva – A alíquota varia de acordo com o tempo de acumulação dos recursos. Cada contribuição possui uma idade e,
consequentemente, uma alíquota. Sendo assim, o participante pode ter saldo em diferentes faixas da tabela.

COMO EU SOLICITO O RESGATE?

POR ONDE EU ENVIO OS DOCUMENTOS
E O FORMULÁRIO?

ONDE ESTÁ O FORMULÁRIO DE
SOLICITAÇÃO DE RESGATE?
Área aberta do site em:
Para Você > Formulários > Opções após o
desligamento
São necessários, também, alguns
documentos para seguir com o processo

QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS?

- Cópia simples de RG, CPF ou CNH
- Rescisão de contrato homologada
- Comprovante bancário da conta
indicada para recebimento (bancos
conveniados: Itaú, Banco do Brasil,
Bradesco e Santander (apenas em
caso de opção pelo débito
automático)

- Via e-mail (digitalizado ou
fotografado) atendimento@visaoprev.com.br;
- Via WhatsApp (digitalizado ou
fotografado) - 11 97270-0345
(atenção: esse número é exclusivo para
o envio de documentação, não
realizamos atendimento por este
canal)
- Via Correios – Visão Prev, Alameda
Santos, 787, 1° andar, CEP 01419-001,
Jardim Paulista, São Paulo / SP;

SIMULADOR DE RESGATE
Para realizar a simulação, acesse a Área Restrita do
participante e siga os seguintes passos:
1.
2.

Clique no botão “Instituto”
Depois clique em “Simular”
IMPORTANTE:
-

O simulador não calcula o Imposto de
Renda, ou seja, você irá visualizar o
valor bruto.
Mesmo realizando a opção através do
Instituto Online, você deve nos enviar
o formulário e as documentações.

QUAL É O CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO RESGATE?
As solicitações recebidas corretamente até o dia 10* têm o primeiro
pagamento previsto para a próxima folha.
Exemplo: Uma solicitação recebida e aprovada antes de 10 de janeiro tem
seu primeiro pagamento previsto para o período entre o último dia útil de
janeiro e o terceiro dia útil de fevereiro. Após o dia 10*, o pagamento ficaria
para a folha do fim de fevereiro e início de março.
*Em meses específicos, a data corte para recebimento da documentação
pode ser alterada. Consulte o calendário disponível na área aberta do site.
Você pode também consultar as datas de pagamento em nosso Calendário
Anual.

Saiba tudo sobre
Portabilidade

PASSO A PASSO DE COMO SOLICITAR A PORTABILIDADE

1. ONDE ESTÁ O FORMULÁRIO DE
SOLICITAÇÃO DE PORTABLIDADE?
Área aberta do site em:
Para Você > Formulários > Opções após o
desligamento
São necessários, também, alguns
documentos para seguir com o processo

2. QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS?
- Cópia simples de RG, CPF ou CNH
- Rescisão de contrato homologada

4. TERMO DE PORTABILIDADE

5. ASSINATURAS

Confecção do Termo e envio ao
participante.
Envio por e-mail com passo a passo

Reconhecimento de firma das partes:
- Não reconhecer firma (frente e
verso);
- Termo original;
- Extravio (3 vias).

(Prazo legal: 5 dias úteis)

3. VALIDAÇÃO DE DADOS
Envio de dados para conferência.
- Prazo de resposta;
- Dados divergentes;
- Recusa (VGBL, tabela, valor, etc.).

6. CONFIRMAÇÃO
Visão Prev > Entidade Receptora:
Devolução de duas vias do Termo;
E-mail de confirmação do crédito.

PASSO A PASSO DE COMO SOLICITAR A PORTABILIDADE
7. POR ONDE EU ENVIO OS DOCUMENTOS E O FORMULÁRIO?
- Via e-mail (digitalizado ou fotografado) - atendimento@visaoprev.com.br;
- Via WhatsApp (digitalizado ou fotografado) - 11 97270-0345 (atenção: esse número é exclusivo para o envio de documentação, não realizamos atendimento por este
canal)
- Via Correios – Visão Prev, Alameda Santos, 787, 1° andar, CEP 01419-001, Jardim Paulista, São Paulo / SP;

QUANDO OS PAGAMENTOS OCORREM?
Programação do crédito: sempre às 5ª feiras – máximo de 10 dias úteis.
Cota do último mês fechado. Saldo devedor até a data do processo.

PASSO A PASSO DE COMO SOLICITAR A PORTABLIDADE
No processo de portabilidade você poderá transferir 100% do seu saldo de conta total (participante e patrocinadora) para outra entidade de
previdência complementar (fechada), como para seguradoras ou bancos (aberta), exceto para plano VGBL

TRIBUTAÇÃO, LIQUIDEZ E TAXAS
Vale ressaltar que, de acordo com a legislação , os recursos constituídos em fundos de previdência fechada perdem a liquidez quando são
portados, isto é, somente poderão ser utilizados para a contratação de um benefício pago na forma de renda mensal, vitalícia ou por um prazo
determinado de, no mínimo, 15 (quinze) anos.
Outros aspectos a serem avaliados são os valores referentes a taxa de administração/carregamento que podem ser cobrados nesta nova
entidade ou instituição financeira.
Não há incidência de Imposto de Renda na transação, com exceção aos casos com quitação de empréstimo.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento por
meio de nossos canais de comunicação:
- E-mail: atendimento@visaoprev.com.br
- Chat online: acesso disponível pelo site da Visão Prev: clique aqui para acessar
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