
 

Católica Romana Arquidiocese de Boston Plano de Poupança Reforma 401(k) 

O RCAB 401(k) Plano de Poupança Reforma abri para contribuições em 1 de Janeiro de 2012, para 

todos os locais utilizando IOIPay para processar folha de pagamento. Abaixo está a informação 

básica sobre o Plano. 

 
Adiando o dinheiro no Plano 401(k) e Acompanhamento de Desempenho de Activos  

Os funcionários que desejam poupar para a aposentadoria pode começar a adiar dinheiro no Plano 

a qualquer momento. Para aceder a um Salário Diferimento Formulário para começar 

diferimentos, consulte o contacto folha de pagamento da sua localização ou visite 

www.catholicbenefits.org/401k para imprimir um formulário. Opções antes de impostos e Roth 

diferimento tradicionais estão disponíveis. Envie o formulário com o seu gerente de negócios locais 

ou contacto folha de pagamento. 

 

Para locais pagos através IOIPay, diferimentos são enviados para TIAA-CREF na quinta-feira  

confirmado seguinte ao calendário semanal em que cada funcionário é pago. Esses valores podem 

ser confirmados por funcionários por 8h00 de manhã na sexta-feira, entrando em 

 www.tiaa-cref.org/rcab ou pelo telefone (800) 842-2252. Em cada paróquia, escola, e outro local em 

seu próprio ciclo de pagamento e datas de  pagamento, agregar e enviar diferimentos 

semanalmente através dum  portal  electrónico seguro é a mais eficiente, maneira precisa e 

oportuna para transmitir fundos para TIAA-CREF. 

 

Oportunidades para a Educação de Investimento e Aconselhamento  

Consultas individuais com conselheiros financeiros TIAA-CREF estão disponíveis nos escritórios 

TIAA-CREF locais (Waltham, Cambridge ou Boston). Para marcar uma sessão, ligue para TIAA-

CREF em 866-843-5640 segunda a sexta de 8:00-20:00 

 

Consultores financeiros TIAA-CREF também estão disponíveis por telefone, se uma consulta em 

pessoa não for viável. Por favor, ligue 800-842-2252, de segunda a sexta-feira oito horas - dez horas, 

e sábado de 9:00-18:00 para acesso a um consultor. Todas as sessões são confidenciais e são 

oferecidos sem nenhum custo para você. 

 

Outras Fontes de Informação Sobre o 401(k) Plano RCAB  

Informações actualizadas serão publicadas periodicamente no www.catholicbenefits.org/401k. 

Apresentações sobre RCAB 401(k) básico e opções de investimento dentro do nosso Plano de 

401(k) e várias formas e condições são postados lá, assim como os formulários e outros 

documentos úteis.  

Por favor, não hesite em contactar Carol Gustavson, Administradora do Plano, em 

cgustavson@rcab.org ou (617) 746-5830 para mais informações sobre o plano de 401(k) RCAB. 


