Eu incluí/Nós incluímos a Fundação Rotária
em meu/nosso plano de espólio
Escreva em letra de forma o(s) nome(s) a ser gravado(s) na
peça de cristal e/ou incluídos em publicações futuras.
¨¨ Assinale se não quiser receber a peça de cristal
¨¨ Assinale se quiser um pingente com o(s) distintivo(s)

Endereço

A doação à Fundação será de aproximadamente
US$

Cidade, estado, país e código postal

(O valor indicado é usado para fins de reconhecimento; se o
valor não for indicado, usaremos o Nível 1.)

E-mail

Obs.:

Opcional:
N° de associado

O legado à Fundação será financiado por:
Testamento ou truste inter-vivos
Plano de aposentadoria
Seguro de vida
Truste irrevogável
Outro meio (explique)

Os itens de reconhecimento serão enviados à sua residência, a
menos que você dê outras instruções na observação acima.
Nome do Rotary Club

N° do distrito
Data(s) de nascimento
Número do telefone residencial, comercial e/ou celular

Os rendimentos da minha/nossa doação
ao Fundo de Dotação que são passíveis de
dispêndio deverão ser usados:
¨¨ A critério dos curadores (Fundo Mundial)
¨¨ Por meio do SHARE (Fundo Mundial e FDUC)
¨¨ Para os Centros Rotary pela Paz
¨¨ Para pelo menos uma das áreas de enfoque:
Paz e prevenção/resolução de conflitos
Prevenção e tratamento de doenças
Recursos hídricos e saneamento
Saúde materno-infantil
Educação básica e alfabetização
Desenvolvimento econômico e comunitário

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Remeta este formulário e documentos de apoio:

SEU
LEGADO
ROTÁRIO

Por correio:
The Rotary Foundation – Planned Giving
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698
EUA
Por e-mail:
plannedgiving@rotary.org
Por fax: +1-847-556-2178

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
www.rotary.org/pt

Fazendo o Bem no Mundo
Além da Vida
330-PT—(616)

O futuro
do Rotary
depende do
que fizermos
hoje
Inclua o Fundo de Dotação em seu plano
de espólio e seja um dos propulsores do
bem que a Fundação fará no mundo no seu
próximo século.
A Fundação é conhecida por seu
compromisso com iniciativas que
causam impacto a longo prazo na vida
de inúmeras pessoas. Sua contribuição
será administrada para gerar renda
continuamente aos programas que você
tanto admira.
Deixe um legado pessoal para a Fundação
Rotária e una-se aos muitos rotarianos e
amigos do Rotary que se comprometeram a
enriquecer vidas em todo o mundo.

Como incluir a Fundação
em seu plano de espólio

Reconhecimento

Informe o Rotary quando concluir seu plano de
espólio para expressarmos a nossa gratidão.

Uma das maneiras mais usadas para incluir o Rotary
em um plano de espólio é por meio de testamento
ou codicilo. Você também pode nomear o Rotary
como beneficiário de um plano de aposentadoria ou
apólice de seguro. Seja qual for o meio, lembre-se de
usar a denominação oficial: The Rotary Foundation
of Rotary International.

O Rotary confere o status de Benfeitor àqueles
que alocam qualquer quantia do seu espólio ao
Fundo de Dotação. Os Benfeitores recebem um
certificado e uma insígnia especial para usar com
os distintivos do Rotary.
Os que contribuem US$10.000 ou mais
são admitidos na Sociedade de Doadores
Testamentários e recebem atualizações da
Fundação, convites para eventos, peça de cristal
gravada, distintivo e/ou pingente exclusivo.

Veja a seguir alguns exemplos de texto para
apreciação do seu advogado:
◆◆ Para doação geral de certa porcentagem ou
porção de bens imobiliários: “Eu nomeio a
Fundação Rotária do Rotary International como
beneficiária de um quarto do meu patrimônio
imobiliário”.
◆◆ Para doação de bens específicos: “Comprometome a doar 500 ações da ABC à Fundação Rotária
do Rotary International”.
◆◆ Para um legado condicional, que entra em efeito
somente quando certas condições são cumpridas:
“Se eu for viúvo por ocasião da minha morte,
a Fundação Rotária do Rotary International
receberá XYZ”.
◆◆ Para um legado residual, o qual designa o total ou
a parcela restante dos bens, depois de quitadas
as quantias devidas: “A Fundação Rotária do
Rotary International receberá 50% do total
remanescente dos meus bens”.
Busque assessoria fiscal e jurídica antes de fazer
qualquer doação para fins de caridade.

Como funciona?

Uma vez que decidir apoiar o Fundo de Dotação,
você poderá especificar como os rendimentos
passíveis de dispêndio deverão ser usados. Doações
ao Fundo de Dotação-Fundo Mundial permitem
aos curadores direcionar suporte aos locais mais
carentes do mundo. Esta opção é usada para
doações não vinculadas. Se você escolher o
Fundo de Dotação-SHARE, seu distrito poderá
designar uma parte dos rendimentos, além da
parcela ao Fundo Mundial. Este processo funciona
como um fundo anual perpétuo. Você também pode
apoiar uma ou mais das seis áreas de enfoque.
Assinale a opção de sua preferência no cartão
de resposta.

Nomeando o fundo

Os funcionários da Fundação podem ajudá-lo a
personalizar seu legado de no mínimo US$25.000
através da abertura de uma conta (subfundo)
dentro do Fundo de Dotação em sua honra ou em
homenagem a alguém. Tal subfundo é identificado
separadamente e pode receber o seu nome, o de sua
família ou de um ente querido. Conforme a quantia,
é possível direcionar com mais foco o uso das
verbas a programas ou regiões específicas.

NÍVEIS DE RECONHECIMENTO
(EM US$)
1. $10.000
2. $25.000*
3. $50.000*
4. $100.000*
5. $250.000* ou +

6. $500.000* ou +
7. $1.000.000* ou +
8. $2.500.000* ou +
9. $5.000.000* ou +
10. $10.000.000* ou +

* Qualifica para um fundo com nome em honra ao doador
ou outra pessoa homenageada
+ Qualifica para ingresso à Sociedade Arch Klumph em
homenagem póstuma

Há possibilidade de divulgarmos seu nome
como novo integrante de um grupo crescente
de rotarianos e amigos do Rotary que têm feito
promessas de doação à Fundação Rotária.
Se você preferir ficar no anonimato, os detalhes
da sua doação serão mantidos em sigilo.

