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Fachesf reabre empréstimos e altera QQM do Plano BD 

 
 
 
A Diretoria Executiva da Fachesf comunica a todos os seus Participantes que, a partir do dia 
17 de janeiro, os empréstimos estarão novamente disponíveis para liberação. Após estudos 
atuariais, verificou-se a necessidade de uma alteração na taxa da Quota de Quitação por 
Morte (QQM) para o Plano de Benefícios Definido (BD), que passará a ser de 0,2643%. 
Para os Planos BS e CD, a taxa permanecerá em 0,07%. Confira abaixo mais 
esclarecimentos sobre essa questão. 
 
Para que serve a Quota de Quitação por Morte? 
 
A Quota de Quitação por Morte (QQM) é uma taxa cobrada que funciona como uma espécie 
de seguro e garante a quitação do empréstimo em caso de morte do Participante, 
desobrigando sua família a pagar o saldo devedor.  
 
Como essa taxa é calculada? 
 
Periodicamente é realizada uma avaliação atuarial na Quota de Quitação por Morte (QQM), 
levando em consideração as perdas futuras, projetadas de acordo com o perfil da massa de 
cada plano, tábua de mortalidade, saldo devedor de empréstimo, dentre outras premissas. 
 
Qual o motivo da mudança no QQM para os Participantes do Plano BD? 
 
Até a presente data, o percentual de QQM era único, independentemente do Plano ao qual 
o Participante estava vinculado, fixado em 0,07% sobre o saldo devedor. Como os óbitos 
ocorridos entre os Participantes do Plano BD (população com idade média de 65 anos), em 
2010, foram muito elevados, o estudo atuarial indicou a necessidade de um aumento no 
QQM referente ao BD – o que não ocorreu nos Planos CD e BS, que apresentam população 
com idade média de 46 e 55 anos, respectivamente. 
 
Caso sejam necessários maiores esclarecimentos, o Participante deve entrar em contato 
com a Central de Relacionamento (0800.281.7533 | Hicom: 629.7533) ou procurar uma das 
Agências da Fachesf.  
 


