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Os elementos constantes deste Prospecto Simplificado reportam-se a 18 de Junho de 2009. 
(actualização dos ns. 14 e 20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos termos regulamentares, este Prospecto Simplificado destina-se a dar cumprimento ao 
dever de prestação de informação pré-contratual ao potencial Tomador de Seguro, previsto 
no Regulamento da CMVM nº 8/2007. 
 
Nos termos regulamentares, este Prospecto Simplificado é objecto de divulgação no 
sistema de difusão de informação da CMVM. 

MultiGlobal Invest 
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SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE CAPITAL VARIÁVEL - ICAE 

 

Designação comercial: MultiGlobal Invest 
 
 
 
1. Informações sobre a Empresa de Seguros 
 
Denominação da empresa de seguros: Global Vida – Companhia de Seguros de Vida, S.A. 
(adiante designada apenas por Global Vida). 
 
Estatuto legal da empresa de seguros: A Global Vida é uma sociedade anónima com o Capital 
Social de Euros 9.000.000. 
 
Estado-Membro onde se situa a sede social: A sede social da Global Vida situa-se em Portugal. 
 
Endereço da sede social: Avenida Duque d’ Ávila, 171 – 1069-031 Lisboa. 
 
Site da empresa de seguros na Internet: www.global-seguros.pt 
 
A Global Vida encontra-se legalmente autorizada a exercer a actividade seguradora em território 
português. 
 
2. Entidades Comercializadoras 
 
Balcões próprios da Global Vida e Mediadores de Seguros devidamente habilitados pelo Instituto 
de Seguros de Portugal. 
 
3. Autoridades de Supervisão 
 
As Autoridades de Supervisão competentes são a CMVM – Comissão de Mercado de Valores 
Mobiliários, em termos da supervisão e regulamentação da publicidade e dos deveres de 
informação relativos à comercialização de contratos de seguro ligados a fundos de investimento e 
o ISP – Instituto de Seguros de Portugal, o qual tem competência para receber e decidir as 
reclamações que lhe forem presentes. 
 
4. Reclamações 
 
A Global Vida examinará todas as reclamações relativas à apólice, que lhe sejam enviadas por 
escrito e dirigidas ao seu “Departamento de Qualidade” pelo Tomador do Seguro, Pessoa Segura 
ou Beneficiários, informando em tempo razoável da sua posição quanto às mesmas, não obstante 
a possibilidade de intervenção do Instituto de Seguros de Portugal e sem prejuízo do recurso aos 
tribunais. 
 
5. Duração do contrato 
 
A duração do contrato é variável, conforme opção do Tomador, com o prazo mínimo de 10 anos. 
 
6. Risco de perda dos montantes investidos 
 
Em caso de resgate antecipado, total ou parcial, existe o risco de perda parcial dos montantes 
investidos, risco que é mitigado pelos mecanismos automáticos de transferência entre Fundos e 
pelo critério de alocação de prémios, descritos nos pontos 8 e 11 deste prospecto. 

http://www.global-seguros.pt/
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Nas restantes situações, não há risco de perda dos montantes investidos. 
 
7. Garantias, opções e coberturas  
 
O MultiGlobal Invest é um contrato de seguro de vida individual, de capital variável, com as 
seguintes garantias: 
 
Garantia principal: 
 

 Em caso de vida da Pessoa Segura na data termo do contrato, é garantido o capital total 
constituído nessa data; 

 Em caso de morte da Pessoa Segura durante o prazo do contrato, é garantido o 
pagamento do capital total constituído à data da morte. 

 

Em ambas as situações, considera-se a participação nos resultados no exercício em curso à data 
do vencimento ou da morte, calculada com base numa taxa de rendimento estimada para o Fundo 
em Euros. 

 
O capital total constituído é a soma dos capitais constituídos relativamente às importâncias 
investidas e desinvestidas no Fundo em Euros e no Fundo em Unidades de Participação, devendo 
observar-se no cálculo de cada uma das parcelas o seguinte: 
 

 No Fundo em Euros, o capital constituído em 31 de Dezembro de cada ano corresponde à 
soma do capital garantido com a participação nos resultados atribuída e distribuída nessa 
data. Nos restantes dias do ano, o capital constituído coincide com o capital garantido. 

 
O capital garantido corresponde em cada momento à soma de duas parcelas: 

 
a)  Valor capitalizado à taxa mínima garantida do capital constituído em 31 de Dezembro do 

ano anterior; 
b) Valor capitalizado à taxa mínima garantida das importâncias líquidas de encargos que 

são investidas no ano em curso, considerando-se, para todos os efeitos, os resgates 
parciais bem como as transferências para o Fundo em Unidades de Participação como 
investimentos negativos. 

 

 No Fundo em Unidades de Participação o capital constituído é igual ao número de 
unidades de participação existentes no contrato, multiplicado pelo respectivo valor unitário. 

 
No cálculo do número de Unidades de Participação existentes no contrato tem-se em conta as 
unidades adquiridas, por transferência do Fundo em Euros, bem como as unidades resgatadas ou 
cujo valor foi transferido para o Fundo em Euros. 
 
Dado que o valor unitário das unidades de participação será publicado apenas uma vez por 
semana, às sextas-feiras, o capital constituído na parte referente ao Fundo em Unidades de 
Participação apenas pode ser calculado com referência a esses dias. 
 
Garantia complementar em caso de morte da Pessoa Segura 
 
Em caso de morte da Pessoa Segura, se o capital constituído à data da morte for inferior aos 
prémios pagos, líquidos de encargos, deduzidos dos resgates eventualmente efectuados, a 
Seguradora pagará a  título de indemnização o valor calculado pela fórmula seguinte: 
 

IND    
CCRP

CC
CCRPPP )(  

em que : 
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IND   Indemnização a pagar a título da garantia em caso de morte 

PP   Prémios pagos, líquidos de encargos, até à data da morte 

RP   Resgates parciais efectuados até à data da morte (  0, caso não existam resgates parciais) 

CC   Capital constituído na data da morte. 
 

No cúmulo de todas as apólices desta modalidade que tenham a mesma Pessoa Segura, o valor a 
pagar pela Seguradora ao abrigo desta garantia não pode exceder 150 000 euros. 
 
Garantia complementar na data termo do contrato 
 
Na data termo do contrato, se o capital constituído for inferior aos prémios pagos, líquidos de 
encargos, deduzidos dos resgates eventualmente efectuados, a Seguradora pagará a título de 
indemnização o valor calculado pela fórmula seguinte: 
 

IND    
CCRP

CC
CCRPPP )(  

em que: 
 

IND   Indemnização a pagar a título da garantia no termo do contrato 

PP   Prémios pagos, líquidos de encargos, durante a vida do contrato 

RP   Resgates parciais efectuados durante a vida do contrato (  0, caso não existam resgates 
parciais) 

CC   Capital constituído na data termo do contrato  
 
Taxa mínima garantida 
 
A taxa mínima garantida para os investimentos no Fundo em Euros será fixada e anunciada pela 
Seguradora no início de cada ano civil, valendo para os investimentos efectuados durante esse 
ano e para o capital constituído no final do ano anterior. 
 
No ano de lançamento desta modalidade a taxa para o período restante do ano civil em curso será 
definida na data início da comercialização. 
 
Na definição da taxa mínima a que se refere o número anterior, a Seguradora terá em conta as 
condições prevalecentes nos mercados financeiros, nomeadamente a estrutura temporal das taxas 
de juro, bem como a carteira de activos que integram o Fundo em Euros.   
 
Produtos derivados associados às garantias, opções e coberturas 
 
Não aplicável. 
 
8. Condições e modalidades de resgate / resolução / transferências entre Fundos 
 
Resgates / resolução 
 
Face à natureza do contrato não é possível definir contratualmente valores mínimos de resgate.  
 
Em caso de resgate, parcial ou total, podem ocorrer perdas parciais do capital investido.  
 
Sem prejuízo dos direitos de um eventual Beneficiário irrevogável, o Tomador do Seguro poderá 
em qualquer momento, uma vez decorrido o período legal de renúncia, pedir a resolução do 
contrato e receber o valor do resgate total ou pedir o resgate parcial do contrato. 
 
Os resgates serão processados no dia útil seguinte à primeira sexta-feira após o decurso do 3º dia 
útil que se segue à recepção do pedido por parte da seguradora. Não serão porém processados
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resgates na primeira semana completa de cada mês, que serão sempre tratados na semana 
seguinte. 
 
Em caso de resgate total, o Tomador de Seguro terá direito a receber o capital constituído, 
calculado com referência à sexta-feira a que se refere o número anterior. 
 
Em caso de resgate parcial, considera-se que são resgatados parcialmente os capitais constituídos 
no Fundo em Euros e no Fundo em Unidades de Participação na exacta proporção dos capitais 
constituídos no contrato no âmbito de cada um dos Fundos Autónomos. 
 
O resgate parcial do capital constituído no Fundo em Unidades de Participação traduz-se na 
redução do número de unidades de participação existentes no contrato correspondente ao 
quociente do valor resgatado pelo valor unitário daquelas. No Fundo em Euros, o resgate parcial 
equipara-se para todos os efeitos a um desinvestimento (investimento negativo). 
 
Não são admissíveis resgates parciais inferiores a 500 euros, nem resgates parciais que impliquem 
um capital constituído total remanescente inferior a 500 euros. 
 
O presente contrato não beneficia da possibilidade da concessão de adiantamentos. 
 
Transferências automáticas em função das mais valias 
 
O MultiGlobal Invest beneficia das transferências automáticas em função das mais valias, que 
vigoram até final da anuidade que antecede os últimos cinco anos do contrato e tem lugar na 
primeira sexta-feira dos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro. 
 
Nessas datas, determina-se a diferença entre o valor unitário da unidade de participação e o preço 
médio de aquisição das unidades de participação existentes no contrato. Se essa diferença for 
positiva e representar pelo menos 15% do referido preço médio de aquisição, tem lugar o seguinte 
procedimento automático de transferência: 

 
a) Multiplica-se essa diferença pelo número de unidades de participação existentes no contrato; 
b) Divide-se o produto obtido pelo valor unitário da unidade de participação; 
c) Liquidam-se unidades de participação em número igual ao obtido em b); 
d) Se o valor da liquidação obtido em c) for igual ou superior a 20 euros, é automaticamente 
transferido para o Fundo em Euros, com a correspondente redução do número de unidades de 
participação existentes no contrato. Se for inferior a 20 euros não tem lugar qualquer transferência. 
 

Transferências automáticas em função do prazo remanescente 
 

Nas últimas cinco anuidades do contrato tem lugar, em substituição das transferências automáticas 
em função das mais valias, o seguinte procedimento automático: 
a) Na terceira sexta-feira de cada um dos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro, calcula-
se o quociente entre o número de unidades de participação existentes no contrato e o número de 
trimestres civis completos restantes do contrato; 
b) Liquidam-se unidades de participação em número igual ao obtido em a) ; 
c) O valor da liquidação obtido em b) é automaticamente transferido para o Fundo em Euros, com a 
correspondente redução do número de unidades de participação existentes no contrato. 
 
Transferências a pedido do Tomador 
 
O Tomador do Seguro pode solicitar a qualquer momento transferências do Fundo em Unidades 
de Participação para o Fundo em Euros, não sendo possível o inverso. As transferências têm efeito  
na primeira sexta-feira seguinte ao decurso de 3 dias úteis após a recepção do pedido pela 
Seguradora. 
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O valor mínimo por transferência é de 500 euros. 
 
9. Tabela de valores de resgate e de redução 
 
Não aplicável. 
 
10. Penalização em caso de resgate, redução ou transferência 
 
Resgates: por cada resgate total ou parcial que tenha lugar nos dois primeiros anos do contrato 
será cobrada uma penalização de 1% do valor resgatado. 
 
Encargos com as transferências entre Fundos a pedido do Tomador: 1,0% sobre o valor 
transferido. 
 
11. Modalidades e períodos de pagamento dos prémios 
 
Compete ao Tomador do Seguro a escolha da periodicidade do pagamento - mensal, trimestral, 
semestral ou anual - e crescimento dos prémios, respeitando os limites mínimos fixados pela 
Global Vida. 
 
O Tomador do Seguro pode solicitar a suspensão do pagamento dos prémios, sem prejuízo das 
garantias adquiridas até esse momento pelos prémios pagos e retomar em qualquer altura o 
pagamento dos prémios. 
 
É ainda permitido ao Tomador do Seguro o pagamento de prémios extraordinários durante a 
vigência do contrato, sob reserva da Global Vida poder aceitar ou não estes pagamentos. 
 
As datas valor de cada prémio são as seguintes: 
 

 Prémio inicial: data início do contrato; 

 Prémios periódicos subsequentes: data do débito directo ou equivalente; 

 Prémios Extraordinários: data da recepção dos fundos pela Seguradora. 
 
Os prémios pagos, líquidos dos encargos, são investidos no Fundo em Euros e no Fundo em 
Unidades de Participação segundo as seguintes percentagens, variáveis em função do prazo que 
decorre entre a data de pagamento do prémio e a data termo do contrato (prazo remanescente): 
 

PRAZO REMANESCENTE FUNDO EM 
EUROS 

FUNDO EM UNIDADES 
DE PARTICIPAÇÃO 

Superior a 25 anos 65% 35% 

Inferior ou igual a 25 e superior a 20 anos 70% 30% 

Inferior ou igual a 20  e superior a 15 anos 75% 25% 

Inferior ou igual a 15 e superior a 10 anos 80% 20% 

Inferior ou igual a 10 e superior ou igual a 5 anos 85% 15% 

Inferior a 5 anos 100% 0% 

 
Os prémios são provisoriamente investidos no Fundo em Euros, sendo posteriormente transferidos, 
para o Fundo em Unidades de Participação, após decorrer o prazo legal de renúncia e de 
revogação dos débitos directos. 
 
12. Prémios relativos às garantias 
 
Entregas: o Tomador do Seguro ao subscrever a proposta efectua o primeiro pagamento, num 
montante mínimo de € 50 caso tenha optado pela periodicidade mensal, trimestral ou semestral ou 
de € 100, caso tenha optado pela periodicidade anual. 
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As entregas extraordinárias podem ser efectuadas em qualquer momento, com um montante 
mínimo de € 500. 
 
Garantia complementar em caso de Morte da Pessoa Segura: o custo anual desta garantia é de 
0,10% sobre o valor médio dos Fundos. 
 
Garantia complementar na data termo do contrato: o custo anual desta garantia é de 0,14% sobre 
o valor médio dos Fundos. 
 
Os custos destas garantias complementares estão incluídos na Tabela de Custos referida no nº 18 
deste Prospecto Simplificado. 
 

13. Forma de cálculo e atribuição da participação nos resultados:  
 
Para todos os contratos desta modalidade em vigor no final de cada ano civil, na parte relativa às 
importâncias investidas no Fundo em Euros, é garantida a rentabilidade mínima referida no nº 5. à 
qual acresce um valor variável nunca inferior a 90% da diferença (se positiva) entre a taxa líquida 
apurada para o Fundo em Euros e a referida taxa mínima garantida. 
 
A participação nos resultados será calculada tendo em conta, os prémios líquidos de encargos, os 
resgates efectuados, as transferências do e para o Fundo em Euros e ainda as participações nos 
resultados anteriormente distribuídas. 
 
A primeira participação será distribuída no fim do 1º ano do contrato e reflectirá o período 
compreendido entre o início do contrato e 31 de Dezembro do mesmo ano. As participações 
seguintes serão distribuídas no final de cada ano civil e reflectirão o respectivo ano. 
 
As importâncias investidas no Fundo em Unidades de Participação não beneficiam de participação 
de resultados. 
 
14. Valorização da componente financeira 
 
A componente financeira do produto é integrada por um Fundo em Euros e um Fundo em 
Unidades de Participação. 
 
Fundo em Euros 
 
Este pode ser integrado pelos seguintes activos: numerário e depósitos bancários; títulos de dívida 
pública de Estados membros da OCDE; obrigações cotadas em bolsas de valores de Estados 
membros do Espaço Económico Europeu; acções de sociedades anónimas cotadas em bolsas de 
valores de Estados membros do Espaço Económico Europeu empréstimos hipotecários; imóveis, 
unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ou mobiliário e produtos derivados 
com o objectivo de redução do risco de investimento. 
 
Fundo em Unidades de Participação 
 
O Fundo em Unidades de Participação pode ser integrado, a partir de 1 de Julho de 2009, por 
unidades de participação do fundo “Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global Aberdeen”,- 
ex-“Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global” - (código ISIN LU0161911085) e ainda 
numerário e depósitos bancários em percentagem não superior a 5% do valor do Fundo. 
 
O limite atrás referido pode ser temporariamente excedido quando tal seja aconselhado por razões 
de eficiência da política de investimentos, elevada concentração de subscrições ou necessidades 
extraordinárias de tesouraria.  
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a) Na data de início do contrato, o valor unitário da Unidade de Participação é de 10,00€; 
b) A partir dessa data, o valor da Unidade de Participação é calculado e divulgado semanalmente 
às Sextas-Feiras, sendo o cálculo efectuado como se dispõe no nº 7 do presente Prospecto 
Simplificado; 
c) O valor da Unidade de Participação pode ser obtido na Global Vida, sendo divulgado 
semanalmente em www.global-seguros.pt. 
 
Em caso de desaparecimento deste Fundo, a Global Vida, compromete-se a substitui-lo por outro 
da mesma natureza e que apresente as mesmas características, emitindo para o efeito uma “Acta 
Adicional” à apólice. 
 
15. Perfil de risco dos tomadores de seguros 
 
O MultiGlobal Invest está indicado para o investidor que deseje fazer frutificar a sua poupança 
aceitando um risco intermédio entre as acções e as obrigações. 
 
16. Rendibilidade e risco histórico 
 

Data de início Rendibilidade 
efectiva 

Rendibilidade 
anualizada 

Desvio padrão 
efectivo 

Desvio padrão 
anualizado 

Escalão de 
risco 

30-05-2008 -34,967% -51,831% 3,765% 27,152% Muito alto 

 
As rendibilidades representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. 
 
O risco é classificado de acordo com a regulamentação em vigor, com a seguinte escala :  
 
1 - risco baixo, 2 – risco médio baixo, 3 – risco médio, 4 – risco médio alto, 5 – risco alto e 6 - risco 
muito alto. 
 
A rotação média da carteira é a seguinte: 
 

Volume de transacções 174.309,91€ 

Valor Médio da carteira  625.709,65€ 

Rotação Média da Carteira 27,86% 
 
17. Taxa Global de Custos 
 

Comissão de Gestão Fundo em Euros – Componente Variável 1.003,39€ 

Comissão de Gestão Fundo em UP – Componente Variável 710,55€ 

Total de Custos 1.713,94€ 

Taxa Geral de Custos (TGC) 0,27% 

. 
18. Tabela de Custos 
 
A tabela de custos imputáveis ao MultiGlobal Invest é a seguinte: 
 

Custos % da Comissão 

Imputáveis ao Tomador de Seguro  

    Comissão de Subscrição 2,0% sobre os Prémios (máximo) 

    Comissão de Transferência 1,0% do valor transferido (apenas para as 
transferências a pedido do Tomador) 

    Comissão de Resgate 1,0% do valor resgatado (apenas nos 2 anos 
iniciais do contrato) 

    Taxa de Supervisão 0,0% 
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Imputáveis ao fundo  

    Comissão de Gestão  

         Componente fixa 0,00€ 

         Componente variável 0,8% do valor médio do fundo em euros (inclui 
os encargos com as garantias complementares) 
 
2,0% do valor médio do fundo em Unidades de 
Participação (inclui os encargos com as 
garantias complementares) 

    Comissão de depósito 0,0% 

    Taxa de Supervisão 0,0% 

    Outros Custos 0,0% 

 
Nota: os valores retro cedidos pela entidade gestora do Fundo em Unidades de Participação 
(0,54%) são levados em consideração na cotação deste Fundo. 
 
19. Regime fiscal aplicável 
 
Este contrato encontra-se ao abrigo do regime fiscal actualmente em vigor para os Seguros do 
Ramo Vida, designadamente a redução das taxas de tributação na data de resgate ou vencimento, 
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). 
 
A Global Vida não assume qualquer responsabilidade pelas consequências decorrentes de 
eventuais alterações do regime fiscal actualmente em vigor ou de uma diferente interpretação das 
normas legais aplicáveis aos Seguros do Ramo Vida. 
 
20. Informação relativa aos fundos de investimento afectos 
 
Fundo em euros 
 
A política de investimentos definida para este fundo autónomo obedece primordialmente a critérios 
de segurança e diversificação, estando definidos, para além dos limites regulamentares, as 
seguintes regras, caso sejam mais restritivas: 
 

a) O total aplicado em acções não poderá exceder 10% do total da aplicação do fundo; 
b) O total aplicado em imobiliário e fundos de investimento imobiliário não pode exceder, em 

conjunto, 10% do total das aplicações do fundo; 
c) Não serão efectuadas aplicações em fundos de investimento mobiliário, cuja carteira não 

tenha um máximo definido de 30% ou inferior para aplicação em acções. O total aplicado 
não poderá exceder 10% por cada fundo e no conjunto, este tipo de aplicação não poderá 
exceder 30% da aplicação do fundo em euros 
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Fundo em unidades de participação 
 
A política de investimento externo, que assegura pelo menos 95% do fundo em unidades de 
participação, privilegia o investidor típico que pretende obter uma exposição balanceada, bem 
diversificada à classe de activos “acções”. Através do investimento em vários fundos de acções, o 
investidor deverá beneficiar das qualidades e da competência de uma série de diferentes 
gestores. Dada a natureza da política de investimento, os investidores devem estar preparados 
para investir numa óptica de médio a longo prazo. 

   
A avaliação do património do fundo em unidades de participação é efectuada todas as sextas 
feiras. O valor das respectivas unidades de participação é igual ao “valor liquidativo” do fundo 
dividido pelo número de unidades de participação existentes em todos os contratos desta 
modalidade. 
 
O fundo autónomo de investimento em euros e os activos em numerário e depósitos bancários 
integrantes do fundo em unidades de participação são geridos pela Global Vida, filial do maior 
grupo segurador francês do Ramo Vida, CNP Assurances, que possui 269,5 mil milhões de euros 
de activos sob gestão (dados de 31-12-2008). Elementos adicionais sobre a CNP Assurances 
podem ser consultados no site www.cnp.fr. 
 
As unidades de participação do fundo “Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global 
Aberdeen” – ex-“Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global” - serão geridas pelo 
“Aberdeen International Fund Managers Limited”, a partir de 1 de Julho de 2009. 
 
21. Consulta de informação periódica relativa ao contrato de seguro  
 
Para este produto são elaborados relatórios com periodicidade mensal e anual que incluem: 
a) a composição discriminada dos valores que constituem o património de cada fundo afecto ao 
ICAE,  
b) 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 Global Vida, e no site www.global-seguros.pt. 
 
Serão também disponibilizados extractos trimestrais aos Tomadores de Seguros contendo o 
número de unidades de participação, o seu valor e o valor total do investimento. 
 
22. Contactos 
 
Para quaisquer esclarecimentos deverão ser contactados os escritórios e os balcões da Global 
Vida, e-mail: globalseguros@global-seguros.pt ou consultar o site na Internet: www.global-
seguros.pt. 
 
23. Lei aplicável ao contrato de seguro 
 
Salvo acordo das partes em sentido contrário aplica-se ao presente contrato a legislação 
portuguesa e o foro competente para qualquer pleito emergente é o do local da emissão da 
Apólice. 
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