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Prospecto Simplificado 
(Actualizado em 30 de Junho de 2008) 

Investidor Global Seguro 
Data de início de comercialização: 22 de Outubro de 2007 

EMPRESA DE SEGUROS  

Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. 

Sede: Av. José Malhoa, n.º 27 – 1070-157 LISBOA * Capital Social € 22.375.000 * NIPC 501836926 * Matriculada na 
CRC de Lisboa sob o mesmo número. 

 

ENTIDADES 
COMERCIALIZADORAS 

Sucursais do Banco Comercial Português (Millennium bcp) 

 
O Banco Comercial Português é Mediador de Seguros Ligado nº 207074605 - Data de Registo: 26/06/2007. 
Autorização para mediação de seguros dos Ramos Vida e Não Vida das Seguradoras  Ocidental - Companhia 
Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros S.A. e Médis - Companhia 
Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A. e ainda da Pensões-Gere-Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA.  
Informações e outros detalhes do registo  disponíveis em www.isp.pt 

 

RECLAMAÇÕES 
As reclamações devem ser colocadas junto de qualquer sucursal do Millennium bcp, através da linha do Centro 
de Contactos Millennium bcp 707502424, ou enviadas para a Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de 
Vida, S.A., Rua Azevedo Coutinho 39 – 1º, 4100-100 Porto, ou ainda junto do Instituto de Seguros de Portugal 
(sem prejuízo do recurso aos tribunais conforme o Regulamento do ISP nº 37/2004). 

DURAÇÃO DO CONTRATO  
O contrato terá início à data de aceitação, pela Ocidental Vida, da proposta de Seguro devidamente preenchida e 
subscrita pelo Tomador de Seguro, e durará por tempo indeterminado até ao termo do último Certificado Individual 
em vigor. Para cada Pessoa Segura, a adesão ao presente contrato tem efeitos na data início fixada no respectivo 
Certificado Individual, com a duração aí indicada. 
 

RISCO DE PERDA DOS 
MONTANTES INVESTIDOS 

 

Este produto não garante os montantes investidos, existindo por isso o risco de perda de capital, embora as 
políticas e os limites impostos à gestão activa das Estratégias de Investimento que compõem o produto, devam 
limitar eventuais perdas dos capitais investidos. 

 

AUTORIDADES DE SUPERVISÃO Instituto de Seguros de Portugal e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários  

GARANTIAS, OPÇÕES E 
COBERTURAS 

 
Em caso de vida da Pessoa Segura na data de vencimento do contrato, a Ocidental - Companhia Portuguesa de 
Seguros de Vida, S.A. pagará o valor da correspondente Unidade de Conta 
 
Os prémios desta modalidade são investidos, autonomamente, nas Estratégias  de Investimento que compõem o 
ICAE Investidor Global Seguro. Estratégias de Investimento são fundos geridos autonomamente de forma a cumprir 
com o seu objectivo. O Tomador de Seguro escolhe em cada momento a Estratégia de Investimento em que 
pretende investir as Provisões Matemáticas do seu seguro, de entre as disponíveis dentro do ICAE Investidor Global 
Seguro. Em cada momento, o Tomador de Seguro só pode escolher uma Estratégia de Investimento, podendo no 
máximo, sem incorrer em custos, efectuar duas mudanças de Estratégia por ano. Esta movimentação será efectuada 
no prazo máximo de dez dias com data efeito igual à do primeiro dia útil após a recepção, na Ocidental Vida, do 
respectivo pedido. 
Cada contrato será expresso em unidades de participação, sendo que o valor da Unidade de Conta em cada 
momento corresponde à materialização das garantias do contrato e é igual ao produto do número de unidades de 
participação (UP) afectas à apólice pelo valor da unidade de participação naquela data. 

 

Em caso de vida da Pessoa Segura na data de vencimento do contrato, a Ocidental Vida pagará o valor da 
correspondente Unidade de Conta, calculado de acordo com o estabelecido no Artigo 11º das Condições Gerais. 

Em caso de morte da Pessoa Segura durante a vigência do contrato, a Ocidental Vida pagará o valor da 
correspondente Unidade de Conta, calculado de acordo com o estabelecido no Artigo 11º das Condições Gerais, 
acrescido, em caso de morte por acidente ou em caso de morte por doença ocorrida após os dois primeiros anos 
contados a partir da data do início do contrato, se a idade da Pessoa Segura for inferior a 65 anos, e sem prejuízo 
do estipulado no número 11.8 das Condições Gerais, de um capital correspondente à diferença, se positiva, entre os 
correspondentes prémios pagos não resgatados e o valor da Unidade de Conta à data, sendo que este capital será no 
mínimo de 2.500 euros, ou três vezes o montante dos prémios pagos, se inferior, e no máximo de 15.000 euros por 
Pessoa Segura, considerando para efeitos destes limites todos os contratos de que da Pessoa Segura seja titular e 
que se encontrem em vigor à data do seu falecimento. 

Este produto não tem rendimento mínimo garantido. 
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RESGATE E RESOLUÇÃO 

 

 
O resgate, total ou parcial, da apólice pode ser efectuado em qualquer momento.  
O montante do resgate corresponderá a uma percentagem, não inferior a 99%, do produto do número de unidades 
de participação que se pretendem resgatar pelo valor da unidade de participação no 4º dia útil imediatamente 
seguinte ao pedido de resgate. A liquidação do resgate é efectuada oito dias úteis após a data de recepção do 
pedido do cliente. 
Em qualquer caso, ao valor de resgate será deduzido a tributação aplicável em sede de IRS. 
 
 
O Cliente dispõe, nos termos da lei, de um período de 30 (trinta) dias a contar da data de recepção da apólice, para 
renunciar aos efeitos deste contrato, devendo a competente comunicação ser feita mediante carta registada 
dirigida à Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., sob pena de ineficácia. 

 
Se o Cliente exercer o seu direito de renúncia, o contrato considerar-se-á resolvido com efeitos a partir da data de 
celebração do mesmo, havendo lugar à devolução do prémio eventualmente já pago, deduzido, se for caso disso, do 
custo da apólice e bem assim dos custos de desinvestimento que, em consequência, a Ocidental - Companhia 
Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. tenha suportado. 

 

TABELAS DE VALORES DE 
RESGATE E RESOLUÇÃO 

 

Não aplicável. 

PENALIZAÇÃO  
Penalização de resgate: existe uma penalização sobre o valor da Unidade de Conta resgatada de 1% durante o 
primeiro ano e de 0,5% durante o segundo, o terceiro e o quarto anos de vigência do contrato; 
Penalização em caso de redução: Não há lugar a transferência;  

Penalização em caso de transferência: Não há lugar a transferência. 

 

MODALIDADES E PERÍODOS DE 
PAGAMENTO DE PRÉMIO 

 
Este produto permite efectuar um investimento com entregas únicas ou constituir um plano de poupança com 
entregas periódicas. 
 
Entregas Periódicas: 
- Anuais: € 600 
- Semestrais: € 300 
- Trimestrais: € 150 
- Mensais: € 50 
 
Entregas Únicas: € 2.500 
 
Ao montante da (primeira) entrega acresce o custo de apólice no valor de € 5. 

Cada entrega, deduzida de encargos de subscrição, é investida no Fundo correspondente à Estratégia de 
Investimento seleccionada, com a aquisição de unidades de participação (UP) calculadas à cotação do 4º dia útil 
seguinte à respectiva data. 

 

PRÉMIOS RELATIVOS A 
GARANTIAS 

 
Montante mínimo de investimento: 
Entregas Únicas : € 2500 
Entregas Anuais: € 600    Entregas Semestrais: € 300    Entregas Trimestrais: € 150    Entregas Mensais: € 50 
 
O montante mínimo de subscrição corresponderá a um número de unidades de participação igual ao montante 
investido a dividir pelo valor de referência do 4º dia útil seguinte. 
 

FÓRMULA DE CÁLCULO  
Este produto não atribui participação nos resultados. 
 

VALORIZAÇÃO DA 
COMPONENTE FINANCEIRA 

 
As Estratégias de Investimento que compõem este produto investem nos activos seleccionados pela Seguradora para 
cada Estratégia de Investimento. 

 

PERFIL DO TOMADOR  
O produto enfrenta risco de mercado resultante da variação da valorização dos activos que incorporam as 
Estratégias de Investimento, o risco cambial dos investimentos em moeda diferente de EUR e o risco de contraparte 
pela utilização de operações de cobertura cambial. 
 
Perfil de risco dos Tomadores de Seguro a que a componente financeira das Estratégias de Investimento do ICAE se 
dirige: 
 
Estratégia Conservadora – adequada a investidores com horizonte de investimento superior a 3 anos e avessos ao 
risco, ou seja com pouca capacidade de suportar quedas, mesmo que ligeiras, no património  da Estratégia 
 
Estratégia Moderada – Adequada a investidores com horizonte de investimento superior a 5 anos e com alguma 
tolerância ao risco, ou seja com capacidade de suportar quedas ligeiras no património da Estratégia. 
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Estratégia Equilibrada – Adequada a investidores com um horizonte de investimento superior a 7 anos e tolerantes 
ao risco, ou seja com capacidade de suportar quedas no património da Estratégia 

 
Estratégia Dinâmica – Adequada a investidores com um horizonte de investimento superior a 8 anos e que 
pretendam um aumento do seu retorno através de uma maior exposição ao risco. Estes investidores terão de ter 
capacidade de suportar quedas no património  da Estratégia. 

 
Estratégia Agressiva – Adequada a investidores com um horizonte de investimento superior a 8 anos e  que  
 
pretendam um aumento do seu retorno através de uma exposição significativa ao risco. Estes investidores terão de 
ter capacidade de suportar quedas relevantes no património da Estratégia. 

 

VALOR DE REFERÊNCIA  
Na data de início da comercialização do produto, o valor da unidade de participação de cada Estratégia de 
Investimento (VUP0) é o seguinte:  

 
VUP0 = € 50 

 
Em qualquer outra data, o valor da unidade de participação de cada Estratégia de Investimento (VUPD) é apurado da 
seguinte  forma: 

 
VUPD= NAVD

 (1) / nº UP OutstandingD (2). 
 
(1) Net Asset Value (Valor líquido global do fundo) no dia D 
(2) nº de UP vivas no dia D 

 

RENDIBILIDADE E RISCOS 
HISTÓRICOS 

Não aplicável devido ao facto do fundo não ter completado 1 ano civil. 

EVOLUÇÃO DO VALOR DA U.P.  

Não aplicável. 

    RENDIBILIDADE E RISCO HISTÓRICO  

       Não aplicável. 
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TAXA GLOBAL DE CUSTOS 
E ROTAÇÃO MÉDIA  DA 

CARTEIRA 

 

 
 

TABELA DE CUSTOS 
 
 

 
(1) do montante de cada entrega, com um valor máximo de € 250 
(2) sobre o valor da parte ou totalidade da Unidade de Conta resgatada 
(3) A comissão de gestão financeira a cobrar ao ICAE incidirá sobre o valor global de cada fundo e será cobrada 

mensalmente, podendo atingir o máximo de 2%. 
(4) Custos de emissão de apólice € 5 

 

REGIME FISCAL 

 

 

 

 
De acordo com o Art. 86º do Código do IRS, com a redacção actual nesta data, são dedutíveis à colecta de IRS 25% 
das entregas efectuadas em 2008, com o limite de € 62 por sujeito passivo não casado e € 124  por casal (sendo que 
nestes limites estão também incluídos os outros prémios de seguros de vida e acidentes pessoais), desde que se 
verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos: 

- o benefício seja garantido (por vencimento ou resgate antecipado) após os 55 anos de idade da Pessoa 
Segura; 

- a Pessoa Segura esteja reformada por velhice (no vencimento ou resgate antecipado da poupança 
acumulada); 

- o seguro tenha a duração de pelo menos 5 anos. 
 

Em caso de resgate, haverá retenção de IRS sobre os rendimentos obtidos até essa data, à taxa de 20% sobre dois 
quintos do rendimento (taxa de 8%) se aquele ocorrer depois do 8º ano, à taxa de 20% sobre quatro quintos do 
rendimento (taxa  de 16%) se aquele ocorrer entre o 5º e o 8º ano e à taxa de 20% sobre todo o rendimento se o 
resgate ocorrer até ao 5º ano (conforme condições estabelecidas no artigo 5.º do Código do IRS). 

 
Não Sujeição ao Imposto do Selo nas transmissões, por morte, dos valores acumulados a favor dos Beneficiários 
indicados na  proposta. 
 

INFORMAÇÃO RELATIVA AO 
FUNDO DE INVESTIMENTO 

AFECTO 

 
Política de investimento estabelecida para as Estratégias de Investimento afectas ao ICAE:  
 
Princípios genéricos: 
 
Gestão Activa -  O objectivo é o de acrescentar valor através de processos estruturados e dinâmicos de alocação 
táctica de activos e de selecção de produtos. 
 
Pontos centrais de cada Estratégia de Investimento – Cada Estratégia investirá em fundos com objectivo de obter 
uma exposição em torno dos pontos centrais  dos modelos de alocação que se apresentam de seguida: 
 
 

 

(valores em EUR)

Comissão Gestão Valor Médio Carteira TGC Volume Transações Rotação
Investimento Global Seguro Perfil Conservador 406,49 198.344,66 0,20% 449.168,04 44,16%
Investimento Global Seguro Perfil Moderado 383,42 161.550,94 0,24% 295.364,84 54,70%
Investimento Global Seguro Perfil Equilibrado 448,03 251.824,13 0,18% 410.227,26 61,39%
Investimento Global Seguro Perfil Dinâmico 494,52 248.025,89 0,20% 622.653,27 39,83%
Investimento Global Seguro Perfil Agressivo 349,56 88.718,58 0,39% 239.859,76 36,99%

Total: 2.082,02 948.464,20 0,22% 2.017.273,17 47,02%

Custos imputados aos Fundos em 2007
Taxa Global de Custos Rotação Média da Carteira

Custos % da Comissão  
Imputáveis ao Tomador de Seguro  
Comissão de Subscrição 0.50% (1) 
Comissão de Transferência 0% 
Comissão de Resgate Máx 1% (2) 
Taxa de supervisão 0% 
Imputáveis ao Fundo  
Comissão de Gestão (3) 

Componente Fixa  
Componente Variável  
Comissão de Depósito 0% 
Taxa de Supervisão 0% 
Outros Custos (4) 
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Selecção de Fundos - Com base em princípios de independência e flexibilidade  são seleccionados os melhores 
gestores em cada classe de activos, através de um processo de selecção estruturado. 

 
Diversificação - Cada Estratégia investirá globalmente com um nível adequado de diversificação geográfica e de 
classes de activos. A diversificação contribui para que  a carteira não seja significativamente afectada por 
problemas específicos numa empresa, mercado, ou mesmo numa classe de activos. 

 
Diversidade de Abordagens de Investimento – Cada Estratégia estará investida em gestores de activos com 
diferentes estilos de investimento. Deste modo, cada Estratégia não estará dependente da performance de apenas 
um gestor/estilo de investimento para atingir os seus objectivos. 
 
Utilização de Derivados, Reportes e Empréstimos – A utilização de derivados está limitada à cobertura cambial dos 
investimentos em moeda diferente do Euro. 

 
Princípios específicos de cada Estratégia 
 
Estratégia Conservadora: 

 
Estrutura da Carteira/ Alocação Estratégica - A carteira será estruturada com o objectivo de preservar o capital 
investido e atingir uma rendibilidade superior à de aplicações tradicionais sem risco. O back test, com base nas 
classes de activos consideradas – liquidez, obrigações, acções e alternativos - mostra que, para um horizonte de 
investimento superior a três anos, existe uma probabilidade elevada da carteira cumprir o seu objectivo. 
 
Estratégia Moderada: 

 
Estrutura da Carteira/ Alocação Estratégica - A carteira será estruturada com o objectivo de preservar o capital 
investido e atingir uma rendibilidade de médio/longo prazo superior à de aplicações tradicionais sem risco. O back 
test, com base nas classes de activos consideradas – liquidez, obrigações, acções e alternativos - mostra que, para 
um horizonte de investimento superior a cinco anos, existe uma probabilidade elevada da carteira cumprir o seu 
objectivo. 
  
Estratégia Equilibrada: 

 
Estrutura da Carteira/ Alocação Estratégica - A carteira será estruturada com o objectivo de valorizar o capital 
investido através da captura de parte da valorização dos mercados accionistas. O back test, com base nas classes de 
activos consideradas – liquidez, obrigações, acções e alternativos - e para períodos de investimento de superiores a 
sete anos, demonstra uma probabilidade elevada  da carteira atingir o seu objectivo. 

 
Estratégia Dinâmica: 

 
Estrutura da Carteira/ Alocação Estratégica - A carteira será estruturada com o objectivo de valorizar o capital 
investido através da captura de parte significativa da valorização dos mercados accionistas. O back test, com base 
nas classes de activos consideradas – liquidez, obrigações, acções e alternativos - e para períodos de investimento 
de superiores a oito anos, demonstra uma probabilidade elevada  da carteira atingir o seu objectivo. 

 
Estratégia Agressiva: 

 
Estrutura da Carteira/ Alocação Estratégica - A carteira será estruturada com o objectivo de valorizar o capital 
investido através da captura de parte substancial da valorização dos mercados accionistas. O back test, com base 
nas classes de activos consideradas – liquidez, obrigações, acções e alternativos -  e para períodos de investimento 
de superiores a oito anos, demonstra uma probabilidade elevada  da carteira atingir o seu objectivo. 
Exercício de Direitos de Voto - Não aplicável. 
 

 
Estratégia 

 
Conservadora 

 
Moderada 

 
Equilibrada 

 
Dinâmica 

 
Agressiva 

 
Classe de 
Activos 

Pontos Centrais de Alocação (%) 

 
Liquidez 

12,50 % 12,00 % 6,00% 0,00 % 0,00% 

 
Obrigações 

67,50% 60,00% 54,00% 50,00% 31,00% 

 
Acções 10,00% 18,00% 30,00% 40,00% 59,00% 

 
Investimentos 
Alternativos 

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

 
TOTAL: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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CONSULTA DE OUTRA 
DOCUMENTAÇÃO Prestadores de serviços: Millennium bcp. 

 

CONTACTOS 
 
O Tomador do Seguro poderá solicitar informações sobre o Investidor Global Seguro, em qualquer sucursal do 
Millennium bcp, através do site de internet www.millenniumbcp.pt, – ou através da linha do Centro de Contactos 
Millennium bcp 707502424. 

OBSERVAÇÕES  
Lei aplicável ao contrato: Caso o contrato seja internacional, existe liberdade das partes para escolher a lei 
aplicável a este contrato Investidor Global Seguro. Neste caso a Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de 
Vida, S.A. propõe que este contrato seja regido pelas disposições da lei portuguesa. 

Tratando-se de contrato sem elementos de conexão com ordenamentos jurídicos estrangeiros, a lei aplicável é 
a portuguesa. 

 

 


