




Manual

Conheça neste manual mais detalhes 
sobre a SICOOB PREVI
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O melhor da vida é feito 
em parceria

Por que é importante
ter uma previdência
complementar?

O Plano de Benefícios Previdenciários da 
SICOOB PREVI é uma importante ferramenta de 
planejamento financeiro para o futuro. A iniciativa 
da sua cooperativa em lhe proporcionar o plano 
demonstra um forte compromisso com o seu 
bem-estar e a sua tranqüilidade.

Este material que você está começando a ler 
agora foi elaborado para esclarecer os principais 
pontos do plano. Também é fundamental 
a leitura do estatuto e do regulamento. Por 
serem os documentos oficiais aprovados pelo 
órgão competente subordinado ao Ministério 
da Previdência Social, as regras neles contidas 
sempre se apresentam de forma mais detalhada 
que neste material explicativo.

Em caso de dúvidas, procure a sua cooperativa ou a 
Fundação SICOOB de Previdência Privada (SICOOB 
PREVI), por meio dos canais de comunicação 
descritos na última página deste manual. O 
importante é que todas as suas perguntas sejam 
esclarecidas.

A defasagem entre o último salário de um 
trabalhador na ativa e o benefício do INSS poderá 
vir a ser expressiva se ele ganhar acima do teto 
de benefício pago pela Previdência Social. Sendo 
assim, a previdência complementar é fundamental 
para quem se encontra nessa situação.

Também é muito importante para quem não quer 
depender apenas da Previdência Social no futuro 
ou para quem hoje ganha abaixo do teto do INSS, 
mas imagina que ultrapassará esse valor ao longo 
da carreira profissional.

Seja qual for a sua situação, tenha sempre um 
conceito em mente. Quase a totalidade dos planos 
de previdência complementar corporativos e o 
Plano de Benefícios Previdenciários da SICOOB 
PREVI se encaixa neste contexto, foi concebida 
para reduzir a defasagem entre o salário final e 
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O que é a SICOOB PREVI?o benefício do INSS, e não para proporcionar na 
Aposentadoria 100% do que a pessoa recebia 
enquanto estava na ativa.

Observe o gráfico. As perdas acentuam-se para os 
salários superiores a R$ 5.000,00.

A Fundação SICOOB de Previdência Privada 
(SICOOB PREVI) é uma entidade fechada de 
previdência complementar ou, conforme se 
convencionou chamar no mercado, um “fundo 
de pensão”, que pode contar com um ou 
mais instituidores (pessoa jurídica de caráter 
profissional, classista ou setorial que, por meio 
da celebração de convênio de adesão, promova a 
integração de seus associados ou membros neste 
plano).

Entidades como a SICOOB PREVI não possuem 
fins lucrativos. Foi esse um dos fatores que 
determinaram a escolha do SICOOB e de sua 
cooperativa por viabilizar a criação da SICOOB 
PREVI. Como esse tipo de entidade não objetiva 
o lucro, está absolutamente em sintonia com o 
espírito do cooperativismo e proporcionará mais 
benefícios aos participantes.

A outra opção de sua cooperativa seria recorrer 
a uma entidade aberta, instituição financeira 
que comercializa seus planos de previdência 
às pessoas em geral. Por terem fins lucrativos, 
essas entidades cobram significativas taxas de 
administração dos seus clientes. O PGBL é um 
plano de previdência típico comercializado pelas 
entidades abertas.
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O plano prevê a concessão dos seguintes benefícios:

 Aposentadoria Normal (com direito a optar por uma antecipação)

 Pensão por Morte de Assistido

 Abono por Invalidez

 Abono por Morte de Ativo

 Abono Anual

Como acontece o processo de
acumulação dos recursos?

Que benefícios estão
previstos no plano?

Para entender como você contribuirá para o plano e 
como será a formação do saldo de conta que poderá lhe 
proporcionar um benefício no futuro, leia o folheto “Custeio 
do plano”, que também faz parte deste kit de comunicação 
da SICOOB PREVI.



5

Entenda as condições de elegibilidade que precisarão
ser preenchidas e como os benefícios serão calculados:

Aposentadoria 
Normal 

Pensão por Morte 
de Assistido 

Abono por 
Invalidez 

Abono por Morte de Ativo 

Idade (no mínimo) 

55 anos (a partir dos 
50 anos, permite-se 

a antecipação do 
benefício) 

Não há Não há Não há 

Tempo de 
contribuição 

ininterrupta para o 
plano (no mínimo) 

36 meses, contados a 
partir da última adesão 

ao plano 
Não há Não há Não há 

Tempo de 
vinculação à 

cooperativa (no 
mínimo) 

36 meses Não há Não há Não há 

Direito a um 
benefício pelo INSS 

Não é necessário Não é necessário 

Sim. Você deverá 
ser elegível a uma 
Aposentadoria por 

Invalidez pelo regime 
geral de Previdência 

Social e ter a invalidez 
atestada por junta 

médica indicada pela 
SICOOB PREVI 

Não é necessário 

Cálculo do 
benefício 

Renda mensal calculada 
com base em 100% dos 

recursos acumulados em 
seu nome no plano 

Renda mensal calculada 
com base no saldo 
remanescente do 

participante que faleceu. 
Terão direito a receber 

a Pensão por Morte, 
desde que façam o 

requerimento para tanto, 
os beneficiários ou os 
herdeiros mediante 

autorização judicial, o 
que for aplicável.

O valor será rateado 
entre os elegíveis 

conforme percentual 
indicado para cada um 
pelo participante, ainda 
em vida, no Formulário 

de Inscrição. 

Pagamento único (até 30 
dias após o requerimento 
do benefício) do saldo de 

conta total acumulado 
na data da concessão 

do benefício, sem a 
Parcela Adicional de 
Risco. Caso prefira, o 

abono poderá ser pago 
em até 12 parcelas 

mensais e consecutivas. 
O pagamento do Abono 

extingue todas as 
obrigações da SICOOB 
PREVI com você e os 

beneficiários, a não ser 
que você tenha optado 

pela Parcela Adicional de 
Risco.

Pagamento único (até 30 dias após 
do requerimento do benefício) do 
saldo de conta total acumulado na 

data da concessão do benefício, 
sem a Parcela Adicional de Risco. 

Terão direito ao Abono, desde que 
façam o requerimento para tanto, 

os beneficiários ou os herdeiros 
mediante autorização judicial, 

o que for aplicável. O valor será 
rateado entre os elegíveis conforme 

percentual indicado para cada 
um pelo participante, ainda em 
vida, no Formulário de Inscrição. 

O pagamento do Abono extingue 
todas as obrigações da SICOOB 

PREVI com os beneficiários, a não ser 
que você tenha optado pela Parcela 

Adicional de Risco.
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Opcionalmente, você ou os seus beneficiários poderão contar com os seguintes benefícios, caso tenham 
feito a opção pela contratação da Parcela Adicional de Risco:

 Aposentadoria por Invalidez

 Pensão por Morte de Ativo

O custeio desses dois benefícios acontecerá por meio de contribuição realizada por você, se formalizar 
o seu interesse pelas coberturas adicionais. O valor da contribuição será revisto anualmente, em função 
da sua idade e do valor do capital contratado.

Caso você tenha a sua inscrição cancelada no plano, as coberturas previstas pela Parcela Adicional de 
Risco também serão canceladas.

Aposentadoria por Invalidez Pensão por Morte de Ativo 

Idade (no mínimo) Não há Não há 

Tempo de contribuição 
ininterrupta para o plano 

(no mínimo) 
Não há Não há 

Tempo de vinculação à 
cooperativa (no mínimo) 

Não há Não há 

Direito a um benefício 
pelo INSS 

Sim Você deverá ser elegível a uma 
Aposentadoria por Invalidez pelo 

regime geral de Previdência Social e ter 
a invalidez atestada por junta médica 

indicada pela SICOOB PREVI 

Não é necessário 

Cálculo do benefício 

Renda mensal por tempo indeterminado, 
calculada em função do saldo da 
subconta da Parcela Adicional de 

Risco, deduzida a parcela equivalente à 
reversão em Pensão por Morte, na data 

de seu requerimento. Consideram-se 
ainda os fatores de renda 

Renda mensal calculada com base no saldo da subconta da Parcela 
Adicional de Risco do participante que faleceu. A renda mensal poderá 
ser paga por prazo determinado ou indeterminado, dependendo das 
características dos beneficiários Terão direito a receber a Pensão por 

Morte, desde que façam o requerimento para tanto, os beneficiários ou 
os herdeiros mediante autorização judicial, o que for aplicável. O valor 

será rateado entre os elegíveis conforme percentual indicado para cada 
um pelo participante, ainda em vida, no Formulário de Inscrição 

Entenda as condições de elegibilidade que precisarão ser preenchidas 
e como os dois benefícios serão calculados:
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Podem ser considerados seus beneficiários 
quaisquer pessoas inscritas no plano por você. 
Ao inscrever os seus beneficiários, você deverá 
indicar o percentual a que cada um terá direito 
dos recursos previstos no regulamento, no caso 
de seu falecimento. Tanto os beneficiários quanto 
os percentuais poderão ser alterados a qualquer 
momento por você, desde que por meio de 
solicitação escrita feita à SICOOB PREVI.

Os beneficiários somente poderão ser elegíveis 
ao recebimento do Abono por Morte de Ativo, e  
da Pensão por Morte de Assistido e no caso de 
contratação pelo participante da Parcela Adicional 
de Risco, à Pensão por Morte de Ativo.

Se você perder a condição de participante, 
os beneficiários também deixarão de ser 
beneficiários, ficando a SICOOB PREVI isenta de 
qualquer responsabilidade perante eles. No caso 
de seu falecimento e inexistindo a indicação de 
beneficiários, eventuais direitos previstos no 
regulamento serão destinados aos herdeiros, 
mediante autorização judicial.

Quais as formas de
recebimento dos 
benefícios?
Em se tratando de Aposentadoria, o benefício 
consiste na conversão em renda do montante 
correspondente ao seu saldo da conta individual, 
deduzida a parcela equivalente à reversão em 
Pensão por Morte. O benefício poderá ser recebido 
das seguintes formas:

 renda anual opcional, por prazo 
determinado de até 5 parcelas anuais, calculada 
com base no valor correspondente à aplicação 
do percentual máximo de 30% sobre o montante 
devido de Aposentadoria;

 renda mensal por prazo indeterminado, 
calculada com base no montante remanescente 
de Aposentadoria, deduzida a parcela equivalente 
à renda anual opcional, de acordo com os fatores 
de renda e em função da reversão da renda de 
Aposentadoria em Pensão por Morte, observado o 
grupo de beneficiários declarado por você na data 
do cálculo.

Já no caso da Pensão por Morte de participante 
assistido, as opções são:

 renda mensal por prazo determinado de, 
no mínimo, um ano, calculada com base no valor 
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correspondente à aplicação do percentual de 
cada beneficiário sobre o saldo remanescente 
da sua conta individual; ou

 renda mensal por prazo indeterminado, 
calculada com base no valor correspondente 
à aplicação do percentual de cada beneficiário 
sobre o saldo remanescente da sua conta 
individual e de acordo com os fatores de renda.

Em dezembro, o benefício será pago em dobro 
(abono anual), correspondente a tantos doze 
avos quantos forem os meses de vigência 
do benefício no ano da concessão, sendo 
computada como mês integral a fração igual ou 
superior a 15 dias.

Se o valor do benefício mensal for inferior 
a 50% do salário mínimo, o benefício será 
saldado, ou seja, transformado atuarialmente 
em pagamento único (ou em até 12 parcelas 
mensais e consecutivas, caso você prefira). 
A partir de então, se extinguem todas as 
obrigações da SICOOB PREVI com você, mesmo 
que já seja assistido.

Existem 3 opções, sendo que somente será possível 
escolher uma delas. O prazo para escolha da 
opção é de 30 dias após o recebimento do extrato 
contendo todas as informações relacionadas a 
cada alternativa.

As opções, chamadas de Institutos Legais, são as 
seguintes:

 Portabilidade

 Resgate

 Benefício Proporcional Diferido

Não realizando a opção no prazo estipulado, a 
escolha será automaticamente considerada como 
sendo pelo Benefício Proporcional Diferido, desde 
que os requisitos exigidos para esta alternativa 
tenham sido preenchidos. Caso contrário, você 
terá direito ao Resgate.

Quais são as 
possibilidades de acesso 
aos recursos quando
houver o fim do vínculo 
com o instituidor, porém 
antes do recebimento 
dos benefícios?
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Entende-se por Portabilidade o instituto que 
faculta a você, antes do recebimento dos 
benefícios assegurados pelo regulamento do 
plano da SICOOB PREVI, transferir os recursos 
financeiros correspondentes ao seu direito 
acumulado para outro plano de benefícios de 
caráter previdenciário.

Você terá direito a optar pela Portabilidade se, 
simultaneamente:

 solicitar o cancelamento da inscrição no 
plano;

 não estiver em gozo de qualquer dos 
benefícios assegurados pelo plano;

 tiver cumprido a carência de 36 meses de 
vinculação ao plano (a carência não se aplica aos 
recursos portados de outro plano de benefícios).

O direito acumulado, para fins de Portabilidade, 
corresponderá ao seu saldo de conta individual 
no dia anterior ao da efetiva transferência.

O Resgate é o instituto que faculta a você, em 
razão do cancelamento da sua inscrição no 
plano, o recebimento de valor correspondente à 
totalidade das Contribuições Básicas vertidas por 
você ao plano.

Para tanto, será necessário cumprir as seguintes 
condições, simultaneamente:

 solicitar o cancelamento da inscrição no 
plano;

 não estar em gozo de qualquer dos 
benefícios assegurados pelo regulamento;

 cumprir a carência de 12 meses de 
vinculação contados a partir da data de sua 
inscrição no plano.

O valor do Resgate é a soma das importâncias 
recolhidas por você para a SICOOB PREVI, 
descontados os valores correspondentes ao 
custeio das despesas administrativas, atualizadas 
pela rentabilidade dos investimentos. O 
pagamento do Resgate será feito em parcela 
única ou, caso você prefira, em até 12 parcelas 
mensais e consecutivas.

O que é Portabilidade? Como funciona o 
resgate?
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Por força da legislação, é proibido efetuar 
o Resgate de valores portados constituídos 
em planos de benefícios administrados 
por entidades fechadas de previdência 
complementar (como a SICOOB PREVI).

No caso de o seu empregador ter efetuado 
contribuições em seu nome para o plano, o 
saldo a ser resgatado será acrescido do saldo da 
subconta específica observando-se as carências 
e as condições adicionais estabelecidas 
no contrato específico celebrado com o 
empregador.

Entende-se por Benefício Proporcional 
Diferido (BPD) o instituto que faculta a você, 
no caso de fim do vínculo com o instituidor 
antes de se tornar elegível ao recebimento da 
Aposentadoria Normal pela SICOOB PREVI, optar 
por encerrar a Contribuição Básica que realiza e 
permanecer inscrito no plano, para a garantia 
do recebimento dos benefícios assegurado por 
esse instituto, quando você se tornar elegível a 
eles. A partir da opção pelo BPD, você passará a 
se chamar participante remido.

Para ter direito de opção pelo BPD, será 
necessário o preenchimento das seguintes 
condições, simultaneamente:

fim do seu vínculo com o instituidor;

não estar em gozo de qualquer dos 
benefícios assegurados pela SICOOB PREVI;

não cumprir ainda os requisitos de 
elegibilidade à Aposentadoria Normal da 
SICOOB PREVI;

ter, pelo menos, 24 meses de vinculação ao
plano.

Importante O que é Benefício
Proporcional Diferido?
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Existe possibilidade de permanecer contribuindo 
para o plano, no caso de fim do vínculo com o 
instituidor antes do recebimento dos benefícios 
previstos no regulamento?

O período de diferimento é o período compreendido 
entre a data do fim do vínculo associativo ou 
da Contribuição Básica para o plano e a data de 
requerimento do benefício decorrente da opção pelo 
instituto do BPD, observados todos os requisitos de 
elegibilidade estabelecidos no regulamento. Durante 
o período de diferimento, você terá de arcar com as 
despesas administrativas, conforme definido no plano 
de custeio anual.

Como participante remido, você poderá manter a sua 
contribuição de risco para não perder a cobertura dos 
benefícios assegurados pela Parcela Adicional de Risco 
durante o período de diferimento.

Sim, neste caso você passará a ser considerado um participante-mantido e terá direito a um benefício 
no futuro, quando preencher as condições de elegibilidade previstas no regulamento.

Como participante-mantido, você realizará as mesmas contribuições previstas no plano de custeio, 
observando condições idênticas e a freqüência dos demais participantes.
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Posso modificar a minha 
escolha até me tornar 
elegível ao recebimento 
de um benefício?

Há vantagens fiscais 
para quem participa 
contribuindo do plano?

Optando pela Portabilidade ou pelo Resgate, 
a escolha não poderá ser modificada, pois nas 
duas situações os recursos sairão da SICOOB 
PREVI, extinguindo-se qualquer ligação da 
entidade com você.

Caso opte pelo BPD ou por se tornar um 
participante mantido, situações em que você 
permanecerá vinculado à SICOOB PREVI, a 
opção poderá ser modificada das seguintes 
maneiras, prevalecendo as regras estabelecidas 
no regulamento para cada um dos outros 
institutos:

 de BPD para Portabilidade ou Resgate;
 
 de participante-mantido para BPD,  
Portabilidade ou Resgate.

Contribuindo para o Plano de Benefícios 
Previdenciários da SICOOB PREVI, você terá 
a possibilidade de abater as contribuições e 
reduzir o Imposto de Renda na fonte.

Além disso, na declaração de ajuste anual do IR, 
caso opte pela versão completa, você poderá 
deduzir até 100% das contribuições realizadas 
para o plano, montante limitado a 12% do seu 
rendimento bruto anual.
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Posso escolher como 
o meu benefício será 
tributado no futuro?
Sim. A Lei nº 11.053, publicada 
em 30/12/2004, determina que os 
participantes de planos de previdência 
complementar que seguem o mesmo 
conceito adotado no Plano de Benefícios 
Previdenciários da SICOOB PREVI 
escolham no momento de sua adesão  de 
que forma os recursos acumulados em 
seus planos serão tributados, a partir do 
período em que benefícios e/ou resgates 
começarem a lhes ser pagos, no futuro.

As opções são o regime progressivo ou 
o regime regressivo. Leia mais sobre os 
dois regimes no folheto específico que 
a SICOOB PREVI desenvolveu e que faz 
parte deste kit.

Ressaltamos que é fundamental a leitura do estatuto 
da SICOOB PREVI e do regulamento do Plano de 
Benefícios Previdenciários da SICOOB PREVI. Por 
serem os documentos oficiais aprovados pelo 
órgão governamental competente, as regras neles 
contidas se apresentam mais detalhadas que neste 
material explicativo.

Conforme informado anteriormente, em caso de 
dúvidas, procure a sua cooperativa ou a SICOOB 
PREVI, por meio dos canais de comunicação descritos 
abaixo. O importante é que todas as suas eventuais 
perguntas sejam esclarecidas.

E-mail:
atendimento.sicoobprevi@sicoob.com.br








