
CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR 

NOME 

EMPRESA CPF TEL. 

Ativo Assistido 

E-M AIL CELULAR 

Opto por fazer a Contribuição Suplementar de: 

R$ ( ),  de  acordo  com  o comprovante de 
depósito anexo, conforme disposto no Regulamento do Plano de Benefícios, artigo 7.1.1, item c: “A Contribuição Suplementar do Participante Ativo e do 
Participante Assistido, que será facultativa, será efetuada nas condições a serem fixadas pelo Conselho Deliberativo e aplicáveis a todos os Participantes 
Ativos e Participantes Assistidos deste Plano”. 

CONDIÇÕES GERAIS: 

a) Valor de Contribuição: A contribuição não terá valor mínimo, também não existindo limite máximo.

b) Prazo do Depósito: O depósito poderá ser realizado a qualquer tempo, e será contabilizado em sua conta no mês em que o depósito será efetuado. Será 

considerado o critério de Caixa.

c) Formas de Pagamento: a) Depósito em conta corrente no Banco 341 (Itaú) - Agência 0393 - Conta Corrente 00101 – 1, b) Boleto bancário, emitido pelo

Site do Participante ou Aplicativo Mobile, c) Outras formas de transferência bancária como TED, DOC, PIX ou outras que venham a ser aprovadas pelo

Banco Central, e todas terão como favorecido a Inovar Previdência Sociedade de Previdência Privada, CNPJ: 73.000.838/0001-59. 

d) Identificação da Transferência: Deverá ser encaminhada por e-mail à Inovar Previdência (contato@inovarprevidencia.com.br) uma cópia do 

comprovante em até 24 horas após a realização do depósito, acompanhada de formulário específico preenchido e assinado pelo Participante (ou outra 

forma de identificação da origem e destino da transferência realizada), especificamente para as opções (a) e (c) das Formas detalhadas acima. As 

transferências deverão ter a identificação do depositante. Não serão aceitas transferências originadas por contas de outro titular, que não seja o próprio 

Participante do Plano.

e) Reajuste da Contribuição: As contribuições serão reajustadas a partir da variação da cota unitária Inovar Previdência do mês do depósito.

f) Resgate das Contribuições: Não será dada nenhuma possibilidade do saque do valor antes do Término de Vínculo. O resgate do Saldo de Conta de 

Participante será pago de acordo com o capítulo 9.1.4 do Regulamento do Plano de Benefícios, estando sujeito à retenção do Im posto de Renda 

de acordo com a opção feita pelo participante conforme Lei 11.053.

g) Declaração do Imposto de Renda: As contribuições destinadas à Inovar Previdência poderão ser deduzidas na Declaração de Imposto de Renda, desde 

que observado o limite anual de 12% sobre os rendimentos tributáveis. Para calcular o limite, as contribuições à Inovar Previdência (Básica, Adicional e 

Suplementar) devem ser somadas às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI. Em fevereiro de cada ano o participante 

receberá da Inovar Previdência o “Informe de Contribuição Suplementar”.

Nota: A decisão da Contribuição Suplementar feita por meio de formulário próprio e consequente transferência, tem caráter irrevogável e 
irretratável, e estará sujeita às condições previstas na legislação atual, especialmente no que envolve o combate à lavagem de dinheiro. 

A Inovar realiza o tratamento dos dados pessoais de seus participantes, assistidos e beneficiários em observância às disposições da Lei nº 13.709/2018 (“Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais”). Neste sentido, declaro que tive ciência sobre a Política de Privacidade da Inovar, disponível no site institucional e 
aplicativo mobile denominado Inovar Previdência. 

 , de de 20  Assinatura: 

INOVAR PREVIDÊNCIA – SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – Rua Correia Dias, 184 - 7º Andar - Conj. 71 - Paraíso, SP - CEP 04104-000 

(11) 4210-2420 contato@inovarprevidencia.com.br www.inovarprevidencia.com.br 

mailto:contato@inovarprevidencia.com.br
http://www.inovarprevidencia.com.br/
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