
Associado da 
FIPECq Vida, as vantagens 
do FIPECqPREV esperam por

você!



Você sabia? 
O FIPECqPREV garante um benefício exclusivo de auxílio-funeral, mais 
conhecido como Programa Acolher, ao qual todo Associado titular da FIPECq 
Vida tem direito, sem nenhum custo. Uma cobertura que ampara a família 
quando ela mais precisa.

A FIPECq Vida já faz parte da sua história, oferecendo planos de assistência e, 
diversos programas, a exemplo do Meu Médico, Complemento de Despesas 
Hospitalares (CDH), Proassist e Campanha de Vacinação, todos sem ônus para 
os Associados.

Além de tudo isso, todo Associado da FIPECq Vida pode ter o FIPECqPREV, um 
plano de previdência complementar flexível que foi criado para ajudar você a 
tirar seus projetos de vida do papel.

Comece hoje mesmo a planejar a realização dos seus sonhos!

Faça sua adesão 100% on-line. 

ACESSE AGORA



Você conta ainda com:
> Oportunidade de tirar os projetos de vida do papel: formar uma reserva para custear seu

plano de saúde após a aposentadoria, estudos para você, seus filhos e netos, aquela
viagem dos seus sonhos, entre tantos outros.

>  Ótima rentabilidade: nos últimos anos, nossos rendimentos ficaram acima da mediana de
planos de benefícios de contribuição definida (CD) e dos Planos Geradores de Benefício
Livre (PGBL) segundo dados compilados pela consultoria financeira ADITUS.

>  Benefício fiscal: as contribuições para o Plano FIPECqPREV somadas a outras para planos
de previdência podem ser deduzidas na declaração completa do imposto de renda, até o
limite de 12% do total dos rendimentos tributáveis.

>  Benefício de risco: com o FIPECqPREV + Proteção, você conta com coberturas em
casos de risco de morte ou invalidez. Além disso, tem direito a seguro-viagem e a
assistências bem-estar, automóvel e farmácia. Tudo isso enquanto concorre a R$ 5 mil
todo mês.*

>  Maior Clube de Vantagens da América Latina: mais de 6 mil convênios oferecendo
descontos e diferenciais exclusivos para os Participantes contribuintes do Plano.

E muito mais.

*Coberturas na forma da apólice de seguro da FIPECqPREV.



Entre em contato com nossos 
consultores financeiros e conte 
conosco para realizar os seus 

projetos de vida!

Brasília
(61) 99664-9100

(61) 99823-2973

(61) 99668-4683

Rio de Janeiro
(21) 99882-3551

Site: www.fipecq.org.br

Central de 
Relacionamento
0800 729 2094




