
 

Plano de Poupança para Aposentadoria 401(k) da Arquidiocese Católica Romana de Boston 

 Informações Básicas 
 

O Plano de Poupança para Aposentadoria 401(k) da RCAB entrou em vigor em 1º de janeiro de 2012, 

e está disponível a todos os empregadores católicos participantes. Abaixo estão as informações 

básicas do Plano.  

 

Administração dos Registros 

Voya Financial é a agência que administra os registros. Este fornecedor é responsável por todas as 

contas de funcionários, desde depósito e acompanhamento de transferências monetárias de 

funcionários e contribuições equiparadas dos empregadores a acompanhamento das designações de 

beneficiários, até respostas a solicitações de saques e empréstimos. A Voya pode ser contatada em 

rcab.voya.com ou (855) 817-1664.  

 

Transferência de Dinheiro para o Plano 401(k)  

Funcionários elegíveis que desejarem economizar para a aposentadoria podem começar a transferir 

dinheiro para o Plano a qualquer momento. Para fazer ou mudar alguma transferência monetária, 

empregados e padres devem acessar rcab.voya.com ou ligar para Voya pelo telefone (855) 817-1664. 

Opções tradicionais de transferências monetárias antes de impostos e de Roth estão disponíveis. 

Todas as contribuições de funcionários e empregadores serão inicialmente aplicadas no investimento 

pré-determinado do Plano, o qual é um conjunto de fundos com uma data-alvo e que é designado a se 

tornar mais conservativo à medida que funcionários atingem idade de aposentadoria.  

 

Funcionários leigos contratados, recontratados ou que se tornaram elegíveis a receber benefícios em 

locais que participam do Plano 401(k) da RCAB são automaticamente inscritos no Plano com 

deferimento de 3% pré-imposto na data do primeiro pagamento ou depois de 45 dias após a data 

efetiva da mudança. 

 

Contribuições Equiparadas de Empregadores 

O Plano oferece uma contribuição de empregadores de 100% dos primeiros 3% aplicados em adição 

a 50% dos próximos 2% contribuídos por empregados que têm pelo menos um ano de serviço elegível. 

Todas as contribuições de empregadores são depositadas no Voya ao mesmo tempo que as 

contribuições de empregados são depositadas e são imediata e completamente investidas. 

 

Oportunidades de Educação sobre Investimentos e Consultoria 

 

Consultoria sobre investimento é oferecida por meio de Consultores de Aposentadoria da Voya 

(VRA) através das seguintes opções: 

o Converse gratuitamente com um membro de Consultoria de Investimento da Voya por 

telefone de segunda a sexta das 8h da manhã às 8h da noite. Ligue para 855-817-1664. 

o Consultoria Online – Acesse aconselhamento gratuito online em rcab.voya.com. Esta 

opção está disponível a todos os participantes que não estão inscritos no Gerenciamento 

Profissional como descrito abaixo. 



o Gerenciamento Profissional – Trabalhe com um consultor que gerencia sua conta pagando 

uma taxa. O consultor monitora seus investimentos e inicia transações. Inscreva-se para 

receber este serviço em rcab.voya.com. 

o Reuniões periódicas locais com representantes da Voya. 

 

 

Outras Fontes de Informações a Respeito do Plano 401(k) da RCAB 

Informações atualizadas serão postadas periodicamente em catholicbenefits.org/401k/401k.htm. 
Apresentações sobre as opções básicas e de investimento do Plano 401(k) da RCAB e vários 

formulários e políticas são postados lá, assim como formulários e outros documentos úteis.   

 

Por favor, entre em contato com Carol Gustavson, Administradora do Plano, em benefits@rcab.org 

ou pelo telefone (617) 746-5640 para mais informações sobre o Plano 401(k) da RCAB. 

http://catholicbenefits.org/401k/401k.htm
mailto:cgustavson@rcab.org

