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Empresa de Seguros  Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida S.A., com Sede na Rua da Mesquita, nº 6 - Torre A 
- 2º - 1070 238 Lisboa, Portugal (pertence ao Grupo Santander). A Santander Totta Seguros encontra-se 
legalmente autorizada a exercer a actividade seguradora em território português. 

Entidades 
Comercializadoras 

Banco Santander Totta, através dos respectivos balcões. 

Autoridades de 
Supervisão 

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

Lei Aplicável Em tudo o que não estiver previsto nas condições gerais, especiais e particulares do contrato, aplicam-se as 
disposições da lei portuguesa. Para todas as questões emergentes deste contrato será competente o foro da 
comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

Reclamações A Seguradora compromete-se a proceder à análise de qualquer reclamação referente ao contrato, 
comunicada pelo Tomador de Seguro, Pessoa Segura ou Beneficiário, e informará dos resultados da mesma 
dentro de um prazo razoável, sem prejuízo da possibilidade de reclamação junto do Instituto de Seguros de 
Portugal ou do recurso aos tribunais. 

  
Duração do Contrato O presente contrato tem o seu início às 0 (zero) horas da data estipulada nas Condições Particulares e terá a 

duração aí estabelecida. 
O prazo do contrato não poderá ser inferior a cinco anos, nem o seu vencimento anterior à data em que a 
Pessoa Segura complete 60 anos de idade. 

Risco de Perda dos 
Montantes Investidos O risco de investimento é suportado pelo Tomador de Seguro. 

Garantias, Opções e 
Coberturas 

Rendimento mínimo garantido Não aplicável. 
Taxa de juro mínima garantida Não aplicável. 
Duração da garantia Não aplicável. 
Valor mínimo de resgate Não aplicável. 
Coberturas complementares e condições para 
concretização Não aplicável. 

Produtos derivados associados às garantias, opções e 
coberturas 

Com finalidades de gestão de risco de taxa de juro 
poderão ser contratados Forward Rate Agreements 
(FRA’s) ou Interest Rate Swaps (IRS’s). Poderão 
ainda ser utilizados futuros e opções com o 
objectivo de gerir determinados riscos financeiros, 
relacionados, por exemplo, com expectativas de 
evolução de activos financeiros ou questões de 
planeamento financeiro de tesouraria. 

Resgate e Resolução A Pessoa Segura pode, mediante comunicação escrita à seguradora, pedir o reembolso total ou parcial da 
Unidade de Conta, desde que comprovadamente se encontre numa das seguintes situações: 

a) Reforma por velhice do participante; 
b) Desemprego de longa duração do participante ou de qualquer dos membros do seu   agregado 
familiar; 
c) Incapacidade permanente para o trabalho do participante ou de qualquer dos membros do seu 
agregado familiar, qualquer que seja a sua causa; 
d) Doença grave do participante ou de qualquer dos membros do seu agregado familiar; 
e) A partir dos 60 anos de idade do participante; 

O reembolso efectuado ao abrigo das alíneas a), e e) acima identificadas só se pode verificar quanto a 
entregas relativamente às quais já tenham decorrido pelo menos cinco anos após as respectivas datas de 
aplicação pelo participante. Porém, decorrido que seja o prazo de cinco anos após a data da primeira entrega, 
o participante pode exigir o reembolso da totalidade do valor do PPR, ao abrigo das alíneas a) e e), se o 
montante das entregas efectuadas na primeira metade da vigência do contrato representar, pelo menos, 35% 
da totalidade das entregas. 
O anteriormente disposto aplica-se igualmente às situações de reembolso previstas nas alíneas b) a d), nos 
casos em que o sujeito em cujas condições pessoais se funde o pedido de reembolso se encontrasse, à data 
de cada entrega, numa dessas situações. 
Fora das situações previstas nos casos anteriores, o reembolso do valor do PPR pode ser exigido a qualquer 
tempo, nos termos contratualmente estabelecidos e com as consequências previstas nos nºs. 4 e 5 do artigo 
21º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, sem prejuízo do disposto no ponto Penalização do presente 
documento. 
Nos casos em que por força do regime de bens do casal o PPR seja um bem comum, releva a situação 
pessoal de qualquer um dos cônjuges, independentemente do participante, admitindo-se o reembolso 
quando ocorra reforma por velhice ou por obtenção da idade de 60 anos pelo cônjuge não participante. 
Por morte, aplicam-se as seguintes regras quanto ao reembolso: 

a) Quando o autor da sucessão tenha sido o participante, pode ser exigido pelo cônjuge sobrevivo ou 
demais herdeiros legitimários, independentemente do regime de bens do casal, o reembolso da 
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totalidade do valor do plano de poupança, salvo quando solução diversa resultar de testamento ou 
cláusula beneficiária a favor de terceiro, e sem prejuízo da instabilidade da legítima; 

b) Quando o autor da sucessão tenha sido o cônjuge do participante e, por força do regime de bens 
do casal, o PPR seja um bem comum, pode ser exigido pelo cônjuge sobrevivo ou demais 
herdeiros o reembolso da quota-parte respeitante ao falecido. 

O valor da Unidade de Participação do Fundo será determinado diariamente, dividindo o património líquido 
global do mesmo pelo número de Unidades de Participação em circulação. 
No caso de reembolso total, o contrato considera-se automaticamente extinto. 
Opção complemento de Reforma 

Na constituição do PPR, o participante pode dar indicação da data indicativa da reforma, desde que 
posterior a 01/07/2011 e que respeite a idade mínima dos 60 anos, bem como os 5 anos após data de inicio 
do PPR (1ª subscrição efectivada na conta, não incluindo transferências), e de como pretende receber o seu 
complemento de reforma após essa data. Se nada disser, o PPR manter-se-á após a data de reforma podendo 
levantá-lo quando entender. 
O participante pode optar por receber a partir da data da reforma um complemento mensal por um prazo de 
10 anos, 20 anos ou 30 anos; pode ainda optar por receber a partir da data da reforma um complemento 
mensal até aos 100 anos de idade. No caso de optar por uma destas possibilidades, serão efectuados resgates 
mensais programados durante os prazos seleccionados, transferindo-se para esse efeito, após a data da 
reforma, e na data do próximo período de subscrição disponível, o saldo da conta poupança existente no 
Seguro Poupança Segura PPR para o PPR que seja disponibilizado pela Santander Totta Seguros para esse 
efeito. 
A opção definida na subscrição do produto não é vinculativa podendo ser alterada até 45 dias antes da data 
da transferência atrás referida. 
O participante recebe as condições definitivas do novo produto PPR e definição do valor do complemento 
mensal no prazo de 30 dias antes da data da transferência podendo aceitar esse novo contrato até 5 dias 
antes da data de transferência, comunicando para tal efeito a sua aceitação à Santander Totta Seguros. 
Esta opção de complemento de reforma presume as actuais condições fiscais e do produto PPR, estando 
por isso, sujeita a alterações caso o regime fiscal ou legal seja alterado. No caso do participante não aceitar o 
novo produto PPR para onde efectuar a transferência, a Santander Totta Seguros obriga-se a permitir os 
resgates programados dentro do Seguro Poupança Segura PPR, por 10, 20 ou 30 anos ou até aos 100 anos 
de idade, conforme tenha sido a escolha do participante. 
Ao subscritor assiste o direito de renúncia, a exercer no prazo de 30 dias a contar da recepção da apólice, 
mediante carta registada com aviso de recepção, a remeter para a sede da seguradora, sendo aplicável o 
regime previsto no artigo 183º do Dec.-Lei nº94 B/98 de 17 de Abril. 

Tabela de valores de 
resgate e de resolução 

Não Aplicável. 

Penalização O valor de resgate solicitado ao abrigo do artº 4º do Decreto-Lei nº 158/2002, de 2 de Julho e referido em 
Resgate e Resolução será igual ao valor da unidade de conta deduzido de uma penalização de acordo com o 
tempo decorrido entre a data do pagamento do resgate e a data da subscrição, nos seguintes termos: 

a) até 2 anos: penalização máxima de 2% 
b) mais de 2 anos: isento de penalização 

Em caso de reembolso antecipado, o número de Unidades de Participação afectas ao Contrato, bem como o 
correspondente valor da Unidade de Conta, serão ajustados em conformidade, sendo que, em caso de 
reembolso total, o Contrato se considera automaticamente extinto. 

Transferência 

O valor de um plano de poupança pode, a pedido expresso do participante, ser transferido, total ou 
parcialmente, para um fundo de poupança diverso do originário, não havendo lugar, por esse facto, à 
atribuição de novo benefício fiscal. 
A entidade gestora que receber um pedido de transferência deve executá-lo no prazo máximo de 10 dias 
úteis e informar o participante, nos 5 dias úteis subsequentes à execução, do valor do plano de poupança, 
deduzido da penalização abaixo indicada e, bem assim, da data a que este valor se reporta e em que foi 
efectuada a transferência. A Seguradora procederá à transferência para a entidade designada pelo Tomador 
de Seguro desde que esta expressamente a aceite. O valor a transferir será igual ao valor da unidade de conta 
deduzido de uma penalização de, no máximo, 2%. 
Só se pode verificar o reembolso, ao abrigo das alíneas a), e e) do ponto Resgate e Resolução, do montante 
capitalizado no plano que seja resultante de entregas efectuadas antes da transferência, quanto aquelas 
quantias relativamente às quais já tenham decorrido pelo menos cinco anos após as respectivas datas de 
aplicação pelo participante, não sendo relevante o facto de os fundamentos invocados para o reembolso não 
se encontrarem previstos no plano de poupança de origem. 

Modalidades e 
períodos de 

Independentemente do fraccionamento do prémio, o valor mínimo deverá ser o número de unidades de 
participação equivalente a 75.000 euros. 
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pagamento de prémios O não pagamento do prémio concede à Seguradora, nos termos legais, a faculdade de, mediante aviso por 
carta registada dirigida ao Tomador de Seguro / Pessoa Segura, proceder à resolução do contrato. 

Prémios relativos a 
garantias 

Não Aplicável. 

Fórmula de cálculo e 
atribuição da 
participação nos 
resultados 

Não Aplicável. 

Valorização da 
componente 
financeira 

Os activos afectos a este contrato são constituídos maioritariamente por emissões do mercado 
obrigacionista. No entanto, poderão ser contratados depósitos a prazo, acções, Fundos de Acções, Futuros 
sobre acções e índices de acções, Warrants autónomos, unidades de participação de fundos, mobiliários e 
imobiliários e fundos não harmonizados ou ainda, instrumentos financeiros derivados na óptica da gestão de 
riscos financeiros, p. ex., FRA’s ou IRS’s, Opções e Futuros. A evolução dos activos afectos a estes 
contratos de seguro dependerá principalmente da evolução das taxas de juro do mercado e dos spreads de 
risco de crédito dos respectivos emitentes. 
O Fundo está sujeito ao risco associado aos activos que integram a sua carteira, variando o valor da unidade 
de participação em função desse facto. Nomeadamente, se houver períodos em que tenha uma reduzida 
componente accionista, o Fundo está sujeito ao risco de variação da cotação das acções, e na componente 
obrigacionista está sujeito ao risco de taxa de juro de curto prazo (a sua subida ou descida terá, 
respectivamente, um impacto positivo ou negativo na rendibilidade do fundo) ou ao risco de taxa de juro de 
longo prazo (caso as taxas de juro subam é previsível que haja um impacto negativo na valorização das 
obrigações de taxa fixa detidas pelo Fundo). Poderá ser efectuada a cobertura destes riscos através de 
celebração de contratos de futuros, opções e warrants autónomos, swaps e da contratação de taxas forward 
(FRAS). Caso se opte por investimentos em activos não denominados em Euros será efectuada a respectiva 
cobertura cambial via forwards. A utilização de instrumentos derivados para efeitos de exposição comporta 
um risco acrescido para o Fundo limitado a 10% do seu valor global 

Perfil do Tomador Clientes vocacionados para a constituição de poupanças de longo prazo, como complemento de reforma, 
usufruindo de benefícios fiscais. 

 
SEGURO POUPANÇA PREMIUM PPR  

Evolução da Unidade de Participação  
(de Junho de 2005 a Dezembro de 2007) 

Rentabilidade e Riscos Histórico 
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Ano Rendibilidade* Risco Classe de Risco 
2006 3,20422% 0,08472% 1 
2007 2,96552% 0,37240% 1 

* Rendibilidades ilíquidas de comissão de resgate conforme o ponto Penalização. 
 
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor do 
investimento pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco, que varia entre 1 (risco baixo) e 6 (risco muito alto). 
 

TAXA GLOBAL DE CUSTOS – 2007 TABELA DE CUSTOS 
Tabela de Custos relevantes para efeitos da Taxa Global de 

Custos 
Tabela de Custos imputáveis ao fundo de investimento 
afecto ao contrato de seguro e aos tomadores de seguro 

Custos Valor € %VLGF 1 Custos % da Comissão 
Comissão de Gestão 436.166,31 0,4542 Imputáveis ao tomador de seguro 
       Componente Fixa 436.166,31 0,4542 Comissão de Subscrição Isento 
       Componente Variável 0 0 Comissão de Transferência Até 2% 
Comissão de Depósito 0 0 Comissão de Resgate Ver Penalização 
Custos de Auditoria 0 0 Taxa de Supervisão - 
Outros Custos 0 0 Imputáveis ao Fundo 
Total / Taxa Global de Custos (TGC) 436.166,31 0,4542 Comissão de Gestão Até 1,59% 
1 Média relativa ao período de referência. Componente Fixa - 
Rotação média da carteira no período de referência Componente Variável - 
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Volume de Transacções - Comissão de Depósito - 
Valor médio da carteira 96.027.354,24 Taxa de Supervisão - 
Rotação média da carteira (%) - Outros Custos - 
  

Regime Fiscal Os rendimentos auferidos por pessoas singulares, residentes em território português, decorrentes de prémios 
entregues para Seguros de Vida, são tributados, em sede de IRS, por retenção na fonte, à taxa liberatória de 
20%, 16% ou 8%, conforme o resgate ou remição se verifique, respectivamente, até cinco anos, após cinco 
anos e até oito anos, ou após oito anos de vigência do contrato. O titular poderá, porém, optar pelo 
respectivo englobamento, caso em que a taxa efectiva de tributação dos juros depende do escalão de 
tributação a que o respectivo beneficiário estiver sujeito. 
Em sede de Imposto de Selo, as transmissões gratuitas de valores provenientes de Seguros de Vida não são 
sujeitas a Imposto de Selo, independentemente da relação jurídica existente entre o tomador e o beneficiário. 
A presente cláusula constitui um simples resumo do actual regime fiscal aplicável e não dispensa a consulta 
integral da legislação relevante. 

  
Informação relativa 
aos fundos de 
investimento afectos 

O Fundo poderá investir em acções, obrigações diversas, títulos de dívida pública e outros instrumentos 
representantivos de dívida admitidos a negociação no Mercado de Cotações Oficiais de qualquer Estado-
membro da União Europeia e ainda da Suíça e Noruega. No máximo 10% do valor do Fundo será aplicado 
em acções, Fundos de Acções, Futuros sobre acções e índices de acções e Warrants autónomos. No entanto, 
tendencialmente essa alocação será muito próxima de zero As aplicações em futuros e warrants, com o 
objectivo de aumentar a exposição do risco da respectiva carteira, concorrem para o limite de 10% pela 
exposição ao activo subjacente. 
A Entidade Gestora tem como objectivo seleccionar emitentes, com um nível de rating adequado ao perfil 
do fundo, privilegiando-se, no investimento em obrigações diversas, emitentes internacionais com notação 
de rating de investment grade (BBB- pela Standard & Poors, BAA3 pela Moodys) e ao nível de emitentes 
nacionais, serão privilegiadas empresas cotadas, grandes empresas ou empresas participadas pelo Estado. 
Este Fundo investirá maioritariamente em activos denominados em Euros. 
O Fundo poderá ainda investir em unidades de participação de fundos, mobiliários e imobiliários, desde que 
os objectivos destes sejam compatíveis com os do Fundo. 
O Fundo poderá investir ainda em unidades de participação de fundos não harmonizados, dentro dos limites 
estabelecidos pela legislação em vigor. 
O Fundo poderá utilizar instrumentos derivados com o objectivo de cobertura ou de aumento da exposição 
da carteira. 

  
Consulta de outra 
documentação 

Os relatórios mensais e anuais 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 dos eventuais desvios verificados na sua implementação, bem como a 
apresentação da rendibilidade e volatilidade obtidas, estão disponíveis na sede da Santander Totta Seguros e 
na rede de balcões do Banco Santander Totta, S.A.. A Empresa de Seguros não tem um endereço de internet 
específico. No entanto, poder-se-á obter informação no endereço de internet http://www.santandertotta.pt. 

Contactos Rede de Balcões do Banco Santander Totta, S.A.. 
 


