
OS PLANOS DA FUNDAMBRAS ESTÃO  
MAIS MODERNOS E FLEXÍVEIS

As regras dos Planos de Aposentadoria Básico e Suplementar foram alteradas para deixá-los mais 
simples, flexíveis e abrangentes, sem perder a segurança e a confiabilidade que você já conhece.

Confira as principais alterações sobre a formação da sua poupança para a aposentadoria.

Os limites da Contribuição Básica 
dos participantes, que antes estavam 

entre 3% e 5%, agora são de 1% a 5% 
do Salário de Participação.

A Contribuição Voluntária  
(sem contrapartida da empresa) agora 
pode ser feita de duas formas:

Mensal – percentual escolhido pelo 
participante entre 1% e 10% do Salário de 
Participação, feita por desconto em folha

Esporádica – de qualquer valor e 
periodicidade, feita por boleto bancário

www.fundambras.com.br 
Este material de divulgação apresenta, de forma resumida, algumas das principais alterações realizadas nos 
regulamentos dos Planos de Aposentadoria Básico e Suplementar da Fundambras. Para consultar os regulamentos 
vigentes na íntegra, acesse o site da Fundambras.

As contribuições da empresa em nome dos participantes ativos antes eram realizadas até 
a idade máxima de 65 anos e agora não têm mais este limite:  maior possibilidade para 
planejar a sua aposentadoria.

A alteração deste percentual, que antes só podia ser feita em intervalos mínimos 
de 6 meses, agora pode ser realizada a qualquer momento, para vigorar a partir do 
mês subsequente.

Quanto mais você investir no seu plano de aposentadoria, maior será seu benefício 
no futuro, e você ainda aproveita o Incentivo Fiscal do governo.

Esta contribuição também pode ser feita por participantes autopatrocinados, 
vinculados (aguardando BPD) ou assistidos pelo plano.

Lembre-se que a empresa faz uma contrapartida sobre a Contribuição Básica do 
participante, logo quanto maior o percentual que você escolher, maiores serão os 
depósitos mensais da empresa em seu nome no plano.

PORTABILIDADE PARA TODOS
A Fundambras sempre recebeu os recursos que os participantes ativos queiram 
transferir de outros planos de previdência, por meio da Portabilidade. Agora, 
esta possibilidade também está disponível para participantes autopatrocinados, 
vinculados ou assistidos.

AS CONTRIBUIÇÕES ESTÃO MAIS FLEXÍVEIS

TRANSAÇÕES DIGITAIS:  MAIS AGILIDADE NO SEU RELACIONAMENTO COM SEU PLANO
Os participantes agora podem realizar diversas operações em relação ao seu plano diretamente na Área de 
Participante do site da Fundambras, tais como alterar seu percentual de contribuição, dados de beneficiários e até 
requerer algum dos benefícios e institutos dos planos.

Confira também o informativo com as principais alterações sobre o recebimento de benefícios nos planos.  
Em caso de dúvidas, entre em contato com a administração da Fundambras.


