RCAB 401(k) Plano de Reforma Poupança
401(k) TRADICIONAL) ou 401(k) ROTH FORMULÁRIO DE DIFERIMENTO DE SALÁRIO
Nome:_______________________________

Data Efectiva da Contribuição:_______________________

Informações sobre Plano tradicional 401(k) de contribuição antes de impostos ("Salário Deferido") do empregado
e 401(k) Roth após impostos contribuição do empregado ("401(k) Roth") opções foram disponibilizadas para mim,
incluindo através do site do Plano (www.catholicbenefits.org/401k e www.tiaa-cref.org/rcab) de acordo com o
meu entendimento de tais informações, tenho a honra de fazer as seguintes eleições:
Para cada período de folha de pagamento, tenho a honra de eleger a contribuir para o Plano de valores
designados a seguir, e eu autorizo o empregador deduzir desse montante ou percentual da minha compensação
elegível, conforme definido pelo Plano em uma pré-imposto ou Roth base depois de impostos como segue:
CONTRIBUIÇÃO PRE-TAX SALÁRIO SUSPENSÃO: A quantidade de dólar por período de pagamento [$
________ou uma percentagem do meu direito de compensação [_______%] adiada em uma base antes de
impostos.
CONTRIBUIÇÃO 401(K) ROTH: A quantidade de dólar por período de pagamento [$ _____________] ou
uma percentual da minha elegíveis Compensação [_______%] adiada em uma base depois de impostos.
CONTRIBUIÇÃO Catch-up: Para funcionários, pelo menos 50 anos em 31 de Dezembro do ano em que a
eleição é feita) e que desejam adiar a compensação acima do limite legal para não apanhar diferimentos. A
quantidade de dólar por período de pagamento [$ ___________] ou uma percentagem do meu Compensação
Elegível [_______%] adiada em  uma base pré-imposto ou  um Roth após impostos.
RENUNCIA: Fui informado da opção de fazer contribuições para o Plano RCAB 401(k), e eu optei por não fazer
contribuições ao Plano neste momento.
Ao assinar abaixo, eu reconheço que eu entender que:
1.
Eu posso mudar a minha eleição na data ou datas permitidas no âmbito do Plano;
2.
Posso suspender ou cancelar minha eleição eficaz com a primeira data de pagamento depois de eu dar
um aviso por escrito ao contato da folha de pagamento no meu local;
3.
Pode ser necessário para o Plano para reduzir a percentagem ou quantidade de dólar que indiquei acima,
se a redução é necessária para o Plano de cumprir determinada a não discriminação e / ou testes máximos
de dedução exigidos pelo Código da Receita Federal;
4.
Minhas Contribuições totais Salário Diferimento e meus totais 401(k) Roth Contribuições não pode
exceder 100% da minha compensação elegível, líquido de todas as retenções de impostos e deduções, ou
se inferior, o Internal Revenue Code § 402 (g) e / ou 414 (v) limite (s) em vigor para o Ano do Plano
5.
Se a distribuição dos meus 401(k) Roth Contribuições conta não está em conformidade com os requisitos
para uma "distribuição qualificada, o imposto de renda federal vai aplicar para o retorno do investimento
Confiança para tal conta; e
6.
Minhas Contribuições 401(k) Roth não podem ser, posteriormente, re-caracterizadas como Contribuições
de Salário Diferimento .

Assinatura do (a)Empregado: __________________________________________ Data: _______________

