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PROSPECTO SIMPLIFICADO 
(actualizado a 21 de Janeiro de 2008) 
Designação: Barclays Plano Poupança Reforma/Educação 
Data de início de comercialização: 10 de Dezembro de 1997 
 
Empresa de Seguros Nome: Barclays Vida y Pensiones, Compañia de Seguros, S.A. -   Agência Geral em Portugal 

(adiante designada por Barclays Vida); 
Estatuto Legal: Companhia de Seguros de direito espanhol, actuando em Portugal através da sua 
Agência Geral; 
Pais e Endereço da Sede Social: Plaza de Cólon, 2 – 28046 Madrid, Espanha 
Endereço da Sucursal com a qual o contrato é celebrado: Barclays Vida y Pensiones – Compañia 
de Seguros, S.A. – Agência Geral em Portugal, Av. da República, 50-2º, 1050-196 Lisboa 
A Barclays Vida encontra-se legalmente autorizada a exercer a actividade seguradora em território 
português. 

Entidades Comercializadoras Barclays Bank, PLc – Sucursal em Portugal 
Autoridades de Supervisão A Barclays Vida é supervisionada por "Direccion General de Seguros – España" na qualidade de 

entidade reguladora do Estado Origem, sem prejuízo da competência reconhecida do "Instituto de 
Seguros de Portugal" e da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. 

Reclamações Na eventualidade de pretender apresentar uma reclamação sobre qualquer contrato, assunto ou 
serviço prestado pode fazê-lo pessoalmente, por escrito (correio, fax, e-mail) ou pelo telefone para 
a Barclays Vida, podendo igualmente recorrer à Provedoria do Cliente do Barclays Bank, PLC. (Tel.: 
800 261 820). Na circunstância de ser apresentada qualquer reclamação à Companhia pelo 
Tomador, Pessoa Segura ou Beneficiário, relativamente ao seguro contratado e não sendo 
satisfatória a solução, poderá fazer-se intervir o Instituto de Seguros de Portugal, sem prejuízo do 
recurso ao Tribunal competente. 

  
Duração do contrato O contrato terá a duração referida nas Condições Particulares 
Risco de perda dos montantes 
investidos 

Neste contrato existe a possibilidade de risco de perda dos montantes investidos. 

Garantias, opções e coberturas Não existem garantias de capital investido, em caso de vida ou de falecimento da Pessoa Segura. 
Não existe qualquer rendimento garantido, valor mínimo de resgate ou coberturas complementares. 

Resgate e resolução Poderá o tomador do seguro, em cada momento, solicitar por escrito à seguradora o resgate total 
ou parcial do valor da apólice. O valor a resgatar será igual ao valor resultante da multiplicação do 
número de unidades de participação do contrato, pela cotação unitária da unidade de participação 
da modalidade de investimento à data de cálculo efectivo do resgate. 
Datas de efectivação de resgate: 3 dias úteis após solicitação do resgate 
Datas de liquidação de resgate: 1 dia útil seguinte à data de efectivação 
Valor de resgate mínimo admitido: 2 000,00 Euros 

Tabela de valores de resgate e de 
resolução 

Não aplicável 

Penalização Penalização a aplicar sobre o valor das unidades de participação subscritas na modalidade: 
Resgate:  
Dentro das condições Legais: 0% 
Fora das condições legais: 
2% ≤ cinco anos; 1%  ›5 e ‹10; sendo 0% para a restante duração; 
Transferência: 4%  ≤ cinco anos; 3%  ›5 e ‹10; sendo 2% para a restante duração. 

Modalidades e períodos de 
pagamentos de prémios 

Contratos comercializados a prémio único ou periódico, sendo admitidos prémios adicionais, desde 
que a modalidade se encontre aberta. 
Prémios Únicos mínimos admitidos: 2 000,00 Euros 
Prémios Adicionais mínimos admitidos: 500,00 Euros 

Prémios relativos a garantias Este contrato não tem garantias complementares 
Fórmula de cálculo e atribuição da 
participação nos resultados 

Esta modalidade não confere Participação de resultados para além da variação da Unidade de 
Participação. 

Valorização da componente 
financeira 

Natureza dos activos: Fundos de Investimento 
A valorização da componente financeira do contrato de seguro afecto a Fundos de Investimento 
está dependente da evolução dos activos representativos da componente financeira, 
nomeadamente dos mercados subjacentes a cada classe de risco. 
O valor de cada unidade de participação, será determinado pela divisão do “valor patrimonial 
líquido” de cada modalidade, pelo número de unidades de participação em circulação nessa mesma 
modalidade, em cada momento, pelo que poderá oscilar, em cada data de valorização, aumentando 
ou diminuindo. 

Perfil do tomador A modalidade destina-se a investidores que, embora não sendo avessos ao risco, também não 
desejem investimentos muito voláteis, pelo que procuram investir num produto internacionalmente 
diversificado embora maioritariamente investido na Zona Euro. O período mínimo de permanência 
aconselhável nesta modalidade deverá ser superior a 5 anos, associando rendibilidade a 
optimização fiscal. 

Rendibilidade e Risco históricos: 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rendibilidade 12,67% -3,84% 3,09% 1,49% -3,67% 5,02% 1,23% 3,80% 1,23% -1,52% 
Volatilidade 5,95% 5,83% 6,17% 3,53% 3,16% 2,95% 2,11% 1,72% 1,97% 2,52% 
Classe de 

Risco 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
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Variação Unidade de Participação Ult. 10 anos civis

 

Rendibilidade Últimos 10 anos Civis
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Os dados que serviram de base ao apuramento da rendibilidade e risco históricos são factos passados que, como tal, poderão não se 
verificar no Futuro. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o 
valor das Unidades de participação do fundo afecto ao contrato de seguro ligado a fundo de investimento pode aumentar ou diminuir em 
função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). 
 
                                         Taxa Global de Custos 

Custos Valor %VLGF (1) 
Comissão de Gestão   
    Componente Fixa 47 839,45€ 0.90 % 
    Componente Variável   
Comissão de Depósito   
Taxa de Supervisão   
Custos de Auditoria   
Outros Custos 540,88 € 0.05 % 
TOTAL   
TAXA GLOBAL DE CUSTOS 48 380,33€ 0.95 % 

1.� Média relativa ao período de referência 

 
                                         Rotação média da carteira no período de referência 

Volume de transacções      804.754 € 
Valor médio da Carteira   1.151.754 € 
Rotação média da Carteira (%)          69.87 

% 
 
Quando investe em fundos de Entidades terceiras, na gestão deste ICAE, a entidade comercializadora poderá receber uma percentagem 
sobre a comissão de gestão dos mesmos. 
Tabela de Custos imputáveis ao  
Fundo de Investimento afecto ao 
Contrato de Seguro e aos 
participantes 

 
Custos % da comissão  

Imputáveis ao participante / tomador de 
seguro 

 

Comissão de Subscrição  
             < 50 000 €                   2.00 %    
             ≥ 50 000 € 1.50 % 
Comissão de Transferência  
                                          ≤ 5 anos 4.00 % 
                                   >5 < 10 anos 3.00 % 
                                        ≥ 10 anos 2.00 % 
Comissão de resgate  
           Dentro das Condições Legais: 0.00 % 
            Fora das Condições Legais:  
                                         ≤ 5 anos 2.00% 
                                   >5 < 10 anos 1.00% 
                                        ≥ 10 anos 0.00% 
Taxa de Supervisão  
Imputáveis ao fundo  
Comissão de gestão  
     Componente Fixa 2.00% 
     Componente Variável  
Comissão de Depósito  
Taxa de Supervisão  
Outros Custos   

Regime Fiscal O presente contrato fica submetido ao regime fiscal previsto na lei vigente, não recaindo sobre a 
Seguradora qualquer ónus, encargo ou responsabilidade em consequência de alteração legislativa. 
O presente contrato fica submetido ao regime fiscal previsto na lei vigente, não recaindo sobre a 
Seguradora qualquer ónus, encargo ou responsabilidade em consequência de alteração legislativa. 
Para o ano de 2007 o regime fiscal aplicável, relativo à dedução à colecta de IRS e à tributação de 
rendimento é o seguinte: 
São dedutíveis à colecta do IRS, nos termos e condições previstos no artigo 78.º do respectivo 
Código, 20% dos valores aplicados no respectivo ano por sujeito passivo não casado, ou por cada 
um dos cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens, em planos de poupança reforma, 
tendo como limite máximo: 
a) (euro) 400 por sujeito passivo com idade inferior a 35 anos; 
b) (euro) 350 por sujeito passivo com idade compreendida entre os 35 e os 50 anos; 
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c) (euro) 300 por sujeito passivo com idade superior a 50 anos. 
Redução da tributação do rendimento: 
No caso de o reembolso ocorrer quando se verifiquem as situações definidas na lei, apenas 2/5 do 
rendimento auferido pelos participantes será tributado autonomamente em IRS à taxa de 20%, ou 
seja, o valor global do rendimento será tributado apenas em 8% (2/5 x 20%) (sem prejuízo da 
aplicação do regime transitório de tributação, à taxa efectiva de 4% (1/5 x 20%), para os 
rendimentos de entregas efectuadas antes de 1 de Janeiro de 2006). 

No caso de o reembolso ocorrer fora de qualquer uma das situações definidas na lei, o rendimento 
será tributado autonomamente, à taxa de 20%, sendo excluídos de tributação um quinto ou três 
quintos do rendimento se o reembolso se verificar respectivamente após cinco anos ou após oito 
anos de vigência do contrato, desde que as contribuições pagas na primeira metade da sua 
vigência representem pelo menos 35% da sua totalidade. 

  
Política de Investimento contrato de 
seguro 

Em termos de limites de investimento por classe de activos em que a modalidade investirá, aplicar-
se-ão os seguintes limites: 
• Tesouraria ou de activos de curto prazo: até 50% do valor líquido de fundo, sendo a exposição 
média de 15%; 
• Obrigações: até 80% do valor líquido global do fundo, sendo a exposição média de 50%; 
• Acções: até 30% do valor líquido global do fundo, sendo a exposição média de 15%; 
• Fundos monetários dinâmicos: até 40% do valor líquido global do fundo, sendo a exposição média 
de 20%; 
• Fundos Imobiliários: até 20% do valor líquido global do fundo, sendo a exposição média de 10%         
O ICAE poderá deter, a título acessório, meios líquidos na medida adequada para fazer face ao 
movimento normal de resgate de unidades de participação. 
• A duração mínima do investimento em obrigações será de 0,5 anos e a duração máxima é de 2,5 
anos. 
• A exposição cambial do fundo resultante da detenção de unidades de participação não 
denominadas em euros, terá como máximo 15% do valor líquido do fundo. Sempre que se entenda 
conveniente, pode o fundo reduzir este risco até à sua inexistência através de resgates de unidades 
de participação ou operações de cobertura de risco cambial. 

  
Consulta de outra documentação Salvo acordo entre as partes em sentido diverso, aplica-se ao presente contrato a legislação 

portuguesa, a regulamentação em vigor, designadamente o Decreto-Lei nº 94-B/98 de 17 de Abril. 
Contactos Para quaisquer esclarecimentos deverão ser contactadas as Agências do Barclays Bank PLC ou a 

Barclays Vida. 

 


