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PROSPECTO SIMPLIFICADO 
(actualizado em 1 de Julho 2008) 

VIVAINVESTE 
Constituído em Portugal a 22 de Novembro de 2006 
 

Empresa de Seguros Groupama Seguros de Vida, SA. Sociedade anónima pertencente ao grupo Groupama S.A., com 
sede na Av. Berna, 24-D, 1069-170 Lisboa, Portugal, encontrando-se legalmente autorizada a 
exercer a actividade de seguradora em território português. 

Duração Trata-se de um contrato de seguro de vida individual de capital variável e vitalício. 
Entidades 
Comercializadoras 

A Seguradora na sua sede ou através das suas redes de Agentes e Internet no site 
www.groupama.pt 

Autoridade de 
Supervisão 

 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e Instituto de Seguros de Portugal. 

Reclamações A Groupama Seguros de Vida examinará todas as reclamações relativas à apólice, que lhe sejam 
enviadas por escrito e dirigidas ao seu “Departamento de Reclamações” 
(marketing@groupama.pt), pelo Tomador do Seguro, Pessoa Segura ou Beneficiários, informando 
em tempo razoável da sua posição quanto às mesmas, na sua sede ou através das suas redes de 
Agentes e Internet no site www.groupama.pt. Os interessados podem proceder à reclamação 
junto do Instituto de Seguros de Portugal e sem prejuízo do recurso aos tribunais. 

  

Política de 
investimento 

O tomador de seguro distribui o montante a investir entre diferentes Fundos: 
GROUPAMA PRUDENCE: 
É um fundo de fundos que tem por objectivo a gestão prudente de carteiras de valores franceses 
e/ou de outros países. 
A política de investimentos dá prioridade à preservação do capital privilegiando os investimentos 
com um grau de risco limitado. Os investimentos são essencialmente efectuados em fundos 
monetários e em fundos de obrigações, podendo no máximo deter até 30% em fundos de acções. 
GROUPAMA EQUILIBRE: 
É um fundo de fundos que tem por objectivo a gestão de carteiras de valores franceses e/ou de 
outros países. 
Os investimentos são essencialmente efectuados em fundos de obrigações, podendo deter entre 
20% e 75% em fundos de acções. 
GROUPAMA DYNAMISME: 
É um fundo de fundos que tem por objectivo a gestão de carteiras de valores franceses e/ou de 
outros países. 
Os investimentos são efectuados em fundos de obrigações e em fundos de acções que podem 
representar entre 50% e 100% do total dos activos. 
GROUPAMA COURT TERME: 
É um fundo de investimento que tem por objectivo a obtenção de uma performance superior à do 
índice EONIA (monetário/Euro de curto prazo) 
Os investimentos são efectuados em títulos de crédito negociáveis, em obrigações de taxa variável 
e em obrigações de taxa fixa de curto prazo. 

Risco de perda dos 
montantes investidos 

A Groupama Seguros de Vida chama a especial atenção do Tomador do Seguro / Pessoa Segura, 
para o facto de a apólice subscrita no âmbito desta modalidade em unidades de participação, 
estar sujeita às flutuações do valor das mesmas, existindo o risco de perda dos montantes 
investidos.  
Todos os fundos de investimento são geridos pelo Groupama Asset Management-Paris, filial do 2º 
maior grupo segurador generalista françês, Groupama AM com cerca de 70 mil milhões de euros 
de activos sob gestão e cerca de 190 colaboradores (valores de Junho-2006), faz parte das 10 
principais sociedades francesas de gestão de activos. 
Os processos de gestão de Groupama AM são estáveis, bem organizados e as performances 
continuam a ser de boa qualidade para a gestão de acções e de obrigações europeias. 
A atribuição da notação AM2 pela empresa Fitch Ratings em 2003/2004/2005 reflecte a 
qualidade, a estabilidade da organização da sociedade, a transparência do processo de gestão e o 
rigor utilizado no controlo dos riscos. 

Garantias, opções e 
coberturas 

O “VivaInveste“ é um contrato de seguro de vida individual, de capital variável e garantia em caso 
de morte. 
É constituído por um seguro ligado a Fundos de Investimento (Gr.Court Terme, Gr.Prudence, 
Gr.Equilibre e GR.Dynamisme) e um seguro de vida em caso de morte. 
Permite a constituição de uma poupança, pela aplicação da entrega única/entregas únicas 
suplementares, em função das opções de investimento que o Tomador do Seguro escolheu, pelos 
diferentes “Fundos “ em unidades de participação, à sua disposição. 
Esta poupança é acrescida do Capital Suplementar em caso de morte da Pessoa Segura. 
Existe uma opção de segurança das mais-valias que pode ser subscrita pelo Tomador de Seguro. 

Resgate e resolução O Tomador do Seguro pode, após decorrido o prazo do direito de renúncia, solicitar o pagamento 
na totalidade da conta poupança constituída, resgate total, (contra-valor em euros do número de 
unidades de participação detidas na apólice). 
Pode igualmente solicitar um resgate parcial, que diminuirá o número de unidades de 
participação. 
Pode, em qualquer momento, renunciar à garantia suplementar . 

Tabela de valores de 
resgate 

 
Não se aplica a este produto uma tabela de valores de resgates. 
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Tabela de 
penalizações 

As operações estão sujeitas às seguintes penalizações de resgate, salvo se outra condição estiver 
expressamente indicada nas Condições Particulares.  
Se ocorrer no 1º ano de vigência da apólice    1% do valor resgatado. 
Se ocorrer no 2º ano de vigência da apólice    0,5% do valor resgatado. 
Se ocorrer no 3º ano de vigência da apólice    0,25% do valor resgatado. 
As transferências estão sujeitas a um encargo de 1% sobre o montante transferido. 

Modalidades e 
períodos de 
pagamento de 
prémios 

O contrato é subscrito a prémio único, podendo no entanto o Tomador do Seguro efectuar 
entregas suplementares, dependendo estas da aceitação da Groupama Seguros de Vida e estando 
sujeitas aos encargos referidos na Tabela de Custos. 
 

Valorização da 
componente financeira 

Os activos que compõem o património do “Fundo” são exclusivamente três Fundos de 
investimento com perfis de risco diferentes (Groupama Prudence; Groupama Equilibre e 
Groupama Dynamisme) e um fundo de investimento de baixo risco (Groupama Court Terme). O 
valor da poupança constituída depende da evolução dos valores liquidativos das unidades de 
participação indicadas no momento da avaliação. 

Perfil do Investidor O Fundo Gr.Prudence está indicado para o investidor que deseje ver progredir a sua poupança de 
maneira regular tomando um risco limitado. 
O Fundo Gr.Equilibre está indicado para o investidor que deseje fazer frutificar a sua poupança 
aceitando um risco intermédio entre as acções e as obrigações. 
O Fundo Gr. Dynamisme está indicado para o investidor que deseje beneficiar de uma gestão 
particularmente dinâmica da sua poupança com um risco elevado. 
O Fundo Gr.Court Terme está indicado para o investidor que deseje progredir a sua poupança sem 
risco. 

Rendibilidade e risco histórico por Fundo 

 
Ano GROUPAMA COURT TERME GROUPAMA PRUDENCE GROUPAMA EQUILIBRE GROUPAMA DYNAMISME

Rendibilidade Classe de Risco Rendibilidade Classe de Risco Rendibilidade Classe de Risco Rendibilidade Classe de Risco
2007 3.78% 1 2,69% 2 1.14% 3 1,46% 4 

 
As rendibilidades divulgadas apresentam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o 
valor das unidades e participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco 
mínimo) e 6 (risco máximo). 
 
Evolução da UC 

 

Evolução da UC
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Volume de transacções 7.605.608,31 
Valor médio da carteira 1.325.124,66 
Rotação média da carteira 573,95% 

 
Taxa Global de Custos 

 
 

Custos Valor % VLGF 
Comissão de Gestão   

Componente fixa 9.860,74 1.00% 
Componente variável  0,00% 

Comissão de Depósito   
Custos de Auditoria   
Outros Custos   
TOTAL 9.860,74 1.00% 
TAXA GLOBAL DE CUSTOS 9.860,74 1.00% 
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Tabela de Custos 

 
 

Custos % da Comissão 
Imputáveis directamente ao participante   
Comissão de subscrição • 2,5% sobre entrega inferior a € 90.000 

• 2,0% sobre entregas entre €90.000 e €150.000 
• 1,0% sobre entregas superiores a €150.000 

Comissão de Transferência 1% 
Comissão de resgate ver tabela de penalizações 
Taxa de supervisão 0,00% 
Imputáveis ao fundo  
Comissão de Gestão  
      Componente fixa 1,00% 
      Componente variável 0,00% 
Comissão de depósito  
Taxa de supervisão  
Outros Custos  

 

 

Regime fiscal Este contrato encontra-se ao abrigo do regime fiscal actualmente em vigor para os Seguros do 
Ramo Vida, salvo convenção em contrário em condições particulares a lei aplicável a este contrato 
é a lei portuguesa. 
Redução da Tributação na Data de Resgate 
Os rendimentos de capitais pagos ou colocados à disposição, em consequência de resgate estão 
sujeitos a taxas de tributação distintas em função da antiguidade do contrato: 
a) Para as apólices que sejam resgatadas antes de decorrido um período de 5 anos, desde o 

seu início, ou em que menos de 35% da totalidade das entregas tenham sido pagas na 1ª 
metade de vigência da apólice, a tributação será de 20%. 

b) Quando o Cliente tiver realizado no mínimo 35% do total das entregas, na primeira metade 
de vigência da apólice, a tributação aplicável aos rendimentos é a seguinte:  
• Resgate ocorrido a partir do 5º até ao 8º ano de vigência da apólice (por apólice)  -16% 
• Resgate ocorrido a partir do 8º ano de vigência da apólice (por apólice) - 8% 

Os valores pagos, por morte da Pessoa Segura, aos Beneficiários designados, não estão sujeitos 
a Imposto de Selo (antigo Imposto de Sucessões e Doações).  

  

Informação relativa 
aos fundos de 
investimentos afectos 
e consulta de outra 
documentação 

Para este produto são elaborados relatórios com periodicidade mensal e anual que incluem, 
nomeadamente, a composição discriminada dos valores que constituem o património de cada 
fundo afecto ao ICAE, a descrição da política de investimento definida para o fundo e a explicação 
de eventuais desvios verificados na sua implementação, bem como a apresentação da 
rendibilidade e volatilidade obtidas. 
 Estes relatórios estão disponíveis na sede da Groupama Seguros de Vida, SA., e no site 
www.groupama.pt 

Contactos Para quaisquer esclarecimentos deverão ser contactados os escritórios e os balcões da Groupama 
Seguros de Vida; e-mail groupama@groupama.pt ou consultar o site na Internet 
www.groupama.pt. 

 


