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INTRODUÇÃO
Bem-vindos. Essa é a cartilha do Plano Saldado PSAP,
criado

exclusivamente

para

os

participantes

que

desejam migrar do Plano PSAP/Bandeirante (ativos,
assistidos, beneficiários, autopatrocinados e BPD) para
esta alternativa de aposentadoria vitalícia (para mais
informações sobre a campanha de migração, consulte
também a Cartilha do Plano Energias do Brasil e o Manual
de Migração de Planos da Enerprev).
A iniciativa integra a campanha desenvolvida pela
Enerprev para oferecer alternativas de redução dos riscos
inerentes às características de um plano como o PSAP/
Bandeirante. O participante poderá escolher um plano
de perfil moderno e flexível como o Energias do Brasil,
da modalidade de Contribuição Definida, ou dividir suas
Reservas de Migração Individual (RMI) entre este e o
Saldado PSAP, que apresentamos aqui.
Desde sua criação, há mais de 20 anos, o PSAP/
Bandeirante passou por muitas transformações que
acabaram por modificar suas características. O plano está
dividido em três parcelas distintas. Duas delas, a BSPS e
a CV, possuem déficit e exigem contribuições adicionais
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realizadas pela patrocinadora e participantes para sanear
os resultados negativos. Ao mesmo tempo, a parcela BD
registra superávit, que fica represado por fazer parte do
mesmo plano.
Graças à campanha, os participantes e assistidos que
optarem pela migração da parcela BD para o Saldado
PSAP terão direito à distribuição do superávit, além de
manter parte da sua renda como vitalícia. Planos saldados
não recebem contribuições de participantes, assistidos
ou patrocinadora. Particularmente no caso dos assistidos, as
contribuições, que podem chegar a até 18,98% do valor percebido
na parcela BD, serão reduzidas a zero neste novo plano.
Os benefícios a serem pagos neste plano são calculados
no momento do saldamento. Com essa previsibilidade,
diminui consideravelmente a chance de déficit futuro que

Nesta cartilha, estão todas as informações necessá-

comprometa o pagamento das aposentadorias e pensões.

rias para que você possa conhecer em detalhes o Plano

Trata-se, portanto, de uma possibilidade criada para que

Saldado PSAP, suas características, regras e benefícios.

o participante, se assim desejar, reduza sua exposição ao
risco atuarial e, se combinado com o Energias do Brasil,

Leia com atenção as informações aqui apresentadas e,

aumente as opções quanto às formas de recebimento do

em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe da

benefício, permitindo maior flexibilidade para gerenciar

Enerprev.

sua aposentadoria. Após o período de migração, o Saldado
PSAP será fechado para novas adesões.

Boa leitura!
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O PLANO SALDADO PSAP
O que é um plano saldado?

Você sabia?

É quando um plano deixa de receber contribuições

O Plano PSAP/Bandeirante é formado por três

de participantes e da patrocinadora, ou seja,

parcelas separadas, também chamadas de

para de arrecadar, mas garante aos seus

submassas. É a partir delas que os valores referentes

integrantes o pagamento proporcional ao

ao benefício de cada participante são calculados:

valor acumulado até então.
No Plano Saldado PSAP os benefícios são apurados, para
os participantes que optarem por este plano, na data do

BSPS

saldamento com base na Reserva de Migração Individual

(Benefício

(RMI) da Parcela BD do PSAP/Bandeirante, na forma de uma
renda mensal vitalícia com reversão em pensão por morte
aos beneficiários. O objetivo é mitigar riscos, sem prejuízo
do direito adquirido e acumulado dos participantes.
O patrimônio do novo plano será constituído a partir da
migração de um valor mínimo de Reservas de Migração
Individuais (RMI) oriundas da Parcela BD dos participantes
ativos, assistidos, autopatrocinados ou em BPD (Benefício
Proporcional Diferido) do PSAP/Bandeirante. A migração
é opcional e deve ser definida com base em todas as
informações disponibilizadas durante a campanha de

Suplementar
BD (Benefí-

Proporcional

cio Definido)

Saldado)

Para adesões
feitas após
01/04/1998.
Tem superávit,
que não pode
ser distribuído
neste plano
em função das
outras
parcelas serem
deficitárias.

Para adesões
feitas antes
de 31/03/1998.
Tem déficit, que
atualmente é
pago apenas
pela patrocinadora, em linha
com acordo
realizado anos
atrás.

CV
(Contribuição
Variável)
Tem déficit,
que está sendo pago pela
patrocinadora e
pelos
assistidos por
meio de
contribuições
extraordinárias
descontadas
do benefício a
cada mês.

Migração de Planos, da Enerprev.
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Atenção!

nas instâncias requeridas pela legislação. A partir do

Somente a parcela BD pode ser destinada ao

saldo, será apurado na mesma data o benefício saldado,

Plano Saldado PSAP. Ao optar pela migração, os

que é a renda mensal vitalícia, direito do participante

saldos referentes às outras duas parcelas (BSPS e

no Plano Saldado PSAP. Esse cálculo considera idade,

CV) serão automaticamente transferidos para o

gênero, tempo e valores de contribuições, salário, período

Plano Energias do Brasil. Por isso, não deixe também

que falta para a aposentadoria, beneficiários etc.

de consultar a Cartilha do Plano Energias do Brasil e
o Manual de Migração de Planos da Enerprev.

Os assistidos passam a receber o benefício saldado imediatamente
após a migração, na mesma espécie de aposentadoria que

Renda vitalícia

recebiam no PSAP/Bandeirante, sem interrupção do benefício.

Uma das principais vantagens para quem optar pela migração
da parcela BD para o Plano Saldado PSAP é manter parte

Já os participantes (ativos, autopatrocinados ou BPD) terão

da sua renda previdenciária como vitalícia. Além disso, com

o benefício também apurado no momento da migração,

a migração, o participante terá direito de incorporar o valor

contudo, permanecerão aguardando, sem necessidade de

correspondente ao superávit dessa parcela às suas reservas,

realizar contribuições normais, até a data em que se tornarem

o que poderá ter impacto positivo sobre o benefício saldado.

elegíveis para recebimento do benefício. Até a concessão, o
benefício saldado será reajustado nas mesmas condições

Benefício saldado

do reajuste aplicado aos benefícios já concedidos.

O montante de recursos financeiros correspondente ao
direito de cada participante que optou pela migração

Reajustes de benefícios

da sua parcela BD para o Plano Saldado é calculado no

O benefício saldado, em forma de renda mensal vitalícia,

momento da migração e informado ao participante.

será reajustado anualmente, no mês de junho, de acordo
com a variação do IGP-DI acumulado no período que se ini-

Esse montante, também chamado de Reserva de Migração

cia. O primeiro reajuste ocorre na data efetiva e os demais,

Individual (RMI), segue os termos das regras aprovadas

do mês de junho até o mês de maio do ano subsequente.
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Abono anual, invalidez e pensão por morte

apenas pelo retorno dos investimentos.

Ao migrar sua parcela BD do plano PSAP/Bandeirante
para o Plano Saldado PSAP estão mantidas as coberturas

Em caso de déficit, participantes (ativos e assistidos) e

por invalidez (no caso de participantes ativos), além do

patrocinadora pagarão suas contribuições extraordinárias

abono anual (para assistidos) e pensão por morte (para

relativas ao plano saldado. Da mesma forma, em caso de

ambos), equivalentes ao benefício saldado.

superávit com destinação e utilização de reserva especial,
participantes e patrocinadora farão jus à sua parcela na

Menor risco de déficit

forma da legislação.

Como os benefícios do Plano Saldado PSAP são calculados
na migração, não há novas contribuições ou ingresso de

Alteração de beneficiários

participantes, a previsibilidade atuarial favorece o equilíbrio

No Plano Saldado PSAP, após a migração, existe a possibilidade

financeiro. Para reduzir despesas extraordinárias, o plano

do participante alterar seus beneficiários. Mas, para isso,

também não conta com auxílio-doença.

deve optar pela redução proporcional do benefício ou pelo
pagamento do valor correspondente da joia. Fique atento!

Embora menor do que em um plano BD, o risco de déficit no
saldado existe, caso o patrimônio do plano seja insuficiente
para arcar com a renda vitalícia de todos os participantes.
Isso vai depender da longevidade dos participantes e do
comportamento das taxas de juros. Como não há novos
aportes, o patrimônio do Plano Saldado PSAP é corrigido

Assistidos
Podem manter parte da renda como vitalícia no
Plano Saldado PSAP, calculada de acordo com o saldo
apurado na parcela BD no momento da migração.

Passo a passo
Migração da
parcela BD

Incorporação do

Sem contribuição de

superávit do Plano

participantes e

PSAP/Bandeirante

patrocinadora

Renda mensal
vitalícia
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BENEFÍCIOS
Os benefícios assegurados pelo Plano Saldado PSAP, e
que consistirão em uma renda mensal vitalícia, são:

Aposentadoria Saldada por Tempo de Serviço
Será concedida aos participantes (exceto participante
em BPD), que atenderem, simultaneamente, às seguintes
condições de elegibilidade:
- Idade igual ou superior a 55 anos.
- Mínimo de 15 anos de tempo de filiação.
- 35 anos de tempo de serviço ou de contribuição
comprovada na Previdência Social (para homens) e
de 30 anos (para mulheres).

Aposentadoria Saldada por Idade
Será concedida aos participantes (exceto participante
em BPD), que atenderem, simultaneamente, às seguintes
condições de elegibilidade:
- Mínimo de 60 anos de idade (para mulheres) e 65
anos (para homens).
- Mínimo de 15 anos de tempo de filiação.
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Aposentadoria Saldada Especial
Será concedida aos participantes (exceto participante
em BPD), que atenderem, simultaneamente, às seguintes
condições de elegibilidade:
- Mínimo de 53, 51 ou 49 anos de idade, conforme o
tempo de serviço ou 25, 20 ou 15 anos de contribuição
exigido pela Previdência Social, respectivamente.
- Mínimo de 15 anos de tempo de filiação.
- Mínimo de 15, 20 ou 25 anos de serviço ou de
contribuição comprovados perante a Previdência
Social,

em

atividades

consideradas

insalubres,

penosas ou perigosas.
- A renda mensal vitalícia antecipada será calculada
com base no princípio de equivalência atuarial, em
relação à aposentadoria saldada por tempo de serviço.

Aposentadoria Saldada Decorrente do BPD
(Benefício Proporcional Diferido)
- Será concedida na data em que o participante em BPD
preencher as condições estabelecidas para receber qualquer
um dos benefícios de aposentadoria saldada do plano.
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Aposentadoria Saldada por Invalidez

Estas e outras informações a respeito das regras do

- Será concedida ao participante que tiver aprovada

Plano Saldado PSAP estão disponíveis no site da Enerprev

a concessão do benefício de aposentadoria por

(HYPERLINK “http://www.enerprev.com.br” www.enerprev.

invalidez da Previdência Social. A renda mensal

com.br). Nele, o participante também pode acompanhar

vitalícia antecipada será calculada com base no

os resultados dos investimentos que impactam o plano,

princípio de equivalência atuarial, em relação à

simular o valor do seu benefício futuro, acessar o Relatório

aposentadoria saldada por tempo de serviço.

Anual de Informações e muito mais.

Pensão por Morte
- A pensão por morte é um benefício exclusivo aos
beneficiários inscritos previamente pelo participante.
Em caso de falecimento do participante ativo,
autopatrocinado ou em BPD, o beneficiário receberá uma
renda mensal vitalícia antecipada que será calculada
com base no princípio de equivalência atuarial, em
relação à aposentadoria saldada a que o participante
teria direito.

Como aderir?
Durante o período da campanha, o participante do
PSAP/Bandeirante deve acessar o simulador na área
restrita exclusiva para o processo de migração e,
após considerar todas as informações, selecionar
Migrar para o Plano Saldado PSAP e preencher o
termo individual de adesão. Não perca o prazo!
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INSTITUTOS
Institutos

são

alternativas

oferecidas

aos

participantes

(exceto aposentados e pensionistas) que perderam o vínculo
com a patrocinadora, garantindo o seu acesso aos recursos
acumulados. Os participantes que escolherem o Plano Saldado
PSAP terão as seguintes opções:

Resgate
Ao se desvincular da empresa patrocinadora, o participante
pode resgatar 100% de suas contribuições que foram realizadas
ao Plano PSAP/Bandeirante na Parcela BD e migradas para
o Saldado PSAP. O pagamento será efetuado em uma única
vez, ou em até 12 parcelas mensais e consecutivas, cujo valor
será atualizado mensalmente pela variação do IGP-DI. Sobre o
resgate incidirá o Imposto de Renda.

Portabilidade
O participante desligado da patrocinadora poderá, desde
que não esteja recebendo seus benefícios e não tenha
resgatado as contribuições, portar o valor correspondente
ao seu direito acumulado no Plano Saldado PSAP para outro
plano de benefícios administrado por entidade de previdência
complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar
produtos de previdência complementar. Não há qualquer
cobrança de taxa ou de impostos na portabilidade.
Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil - Enerprev
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Instituto
Característica
Condições

Valores

Taxas

Forma de pagamento

PORTABILIDADE

RESGATE

• Transferência para outro plano aberto* ou
fechado**.

• Saque de sua reserva no plano para a conta
corrente.

• Estar desligado da patrocinadora.

• Estar desligado da patrocinadora.

• Não estar recebendo benefícios.

• Não estar recebendo benefícios.

• 100% do saldo correspondente às
contribuições do participante ou da reserva
matemática, apurada conforme as regras do
Plano Saldado PSAP na data do
desligamento, o que for maior.

• 100% do saldo correspondente às contribuições do participante.

• Não incidem taxas administrativas ou
impostos

• Incide Imposto de Renda, na tabela
progressiva, de até 27,5% sobre o valor
tributável do resgate.

• Transferência dos valores diretamente para
a gestora do plano escolhido.

• À sua escolha: parcela única ou até 12
parcelas mensais e consecutivas, atualizadas
mensalmente pelo IGP-DI.

* Planos abertos são os oferecidos por bancos ou seguradoras, nos quais qualquer pessoa pode participar.
** Planos fechados são os oferecidos por empresas, associações ou instituições, nos quais é preciso ser empregado, membro ou familiar de um deles para participar.

Benefício Proporcional Diferido (BPD)
Ao se desligar da patrocinadora, desde que não esteja
elegível ao benefício de aposentadoria, o participante
também pode optar por se manter no plano, até cumprir
os requisitos para receber a aposentadoria complementar,
no valor proporcional ao benefício saldado. O participante
em BPD continua responsável pelo pagamento da taxa de
custeio administrativo do plano.

Migração de autopatrocinados
No Plano Saldado PSAP, o Autopatrocínio estará
disponível apenas para os participantes que já
migrarem do PSAP/Bandeirante nessa condição.
Seu benefício será calculado na data do saldamento
e não haverá mais contribuições relativas ao
participante e à patrocinadora. Será mantida apenas
a taxa de custeio administrativo do plano.
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CONTATOS
Para mais informações, a Enerprev disponibiliza os seguintes canais de atendimento:

Central de Atendimento Telefônico

e-mail

0300 313 0013 (custo de uma ligação local para todo o Brasil)

atendimentoenerprev@edpbr.com.br

Verifique também em nosso site as alternativas para o agendamento de um atendimento personalizado.
Acesse www.enerprev.com.br e saiba mais detalhes a respeito.
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