
COMPARAÇÃO DE CONTAS:  HRA X HSA 1º de julho de 2021 – 30 de junho de 2022 

HRA HSA 

Definição 

A conta do acordo de reembolso de saúde (HRA) é 

estabelecida e financiada exclusivamente pelo Fundo de 

Benefícios de Saúde da RCAB (o “Fundo”) para ajudá-lo a 

pagar despesas se que qualificam, tais como gastos médicos, 

dentários, oftalmológicos e de prescrições. 

A conta poupança de saúde (HSA) é uma conta estabelecida 

automaticamente pelo Fundo de Benefícios de Saúde da RCAB se você 

tiver comprado um Plano de Saúde de Franquia Elevada (High 

Deductible Health Plan – HDHP). Uma HSA permite que você guarde 

dinheiro isento de impostos para custear despesas qualificadas e ajuda a 

compensar pela franquia mais alta do HDHP. 

Quem financia a conta? 
O Fundo financia sua conta HRA depois que você completa 

atividades específicas de bem-estar.  

Você pode contribuir à HSA através de deduções isentas de impostos 

no contracheque. A HSA também será financiada pelo Fundo depois 

que você completar atividades específicas de bem-estar.  

Quem “é dono” da conta? O Fundo de Benefícios de Saúde da RCAB Você 

Quem é elegível? 
Empregados que compram um Plano de Saúde Básico ou 

Ampliado da RCAB 
Empregados que compram um Plano de Saúde HDHP da RCAB 

Quem contribui à conta? Somente o Fundo Você e o Fundo 

O valore não-utilizado é 

transferido ao ano seguinte? Sim Sim 

Existem limites às 

contribuições? 

$1,000 por cada empregado inscrito e cônjuge a cada Ano do 

Plano 

Para o ano de 2021, os limites são $3,600 para a cobertura individual/ 

$7,200 para a cobertura individual+1 ou familiar; se tiver 55 anos ou 

mais, você pode contribuir com $1,000 extras como contribuição 

“adicional”. O máximo anual inclui $500/ano (cobertura individual) ou 

$1,000/ano (cobertura individual+1 ou familiar) que é contribuída pelo 

Fundo depois que você completa atividades específicas de bem-estar. 

É uma conta independente? 

Se você cancelar sua inscrição do Plano de Saúde ou deixar 

de ser funcionário, você perde seu dinheiro restante na HRA. 

Qualquer dinheiro restante na HRA depois que a inscrição 

for cancelada ou deixar de ser funcionário só poderá ser 

usado para despesas qualificadas que foram incorridas 

enquanto a cobertura do Plano de Saúde estava ativa, 

conquanto que a utilização do fundo da HRA ocorrer dentro 

de 90 dias dessa data. 

Os fundos da HSA permanecem com você se você deixar de ser 

funcionário ou cancelar sua inscrição no HDHP da RCAB. 

Os fundos podem ser usados para 

itens além dos qualificados como 

despesas médicas? 

Não 

Se você retirar fundos da HSA antes dos 65 anos ou gastar fundos em 

qualquer coisa que não seja parte das despesas que se qualificam, você 

estará sujeito aos impostos regulares e impostos federais adicionais. 

Depois dos 65 anos, se você retirar ou gastar esse dinheiro em despesas 

não-qualificadas, ele é sujeito aos impostos regulares. 

Os fundos podem ser investidos? Não Sim, depois que sua conta apresentar um saldo mínimo de $1,000. 


