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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 5 anos e 1 dia (cujo vencimento será no dia  29 de Abril de 2013) 
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), os quais são utilizados como 
instrumentos de cobertura de risco de taxa de 
juro, fixando no presente a taxa de juro da 
operação futura. 

Em caso de sobrevivência da Pessoa Segura no termo do Contrato, a Seguradora garante o pagamento do 
valor da respectiva Unidade de Conta. 
Em caso de morte da Pessoa Segura durante a vigência do contrato, o pagamento aos Beneficiários do valor 
da respectiva Unidade de Conta no termo do Contrato, sem prejuízo de, na data aniversária subsequente à 
data da comunicação do falecimento da Pessoa Segura, adquirirem direito ao valor de resgate nos termos 
estabelecidos nestas Condições. 

Resgate e Resolução O contrato apenas poderá ser objecto de resgate parcial, a pedido expresso do Tomador de Seguro, quando 
decorridos períodos exactos sucessivos de um ano após a data de início do contrato e pelos montantes 
correspondentes à aplicação dos critérios que, em conformidade com a proposta de seguro, constarem das 
condições particulares do contrato. 
O resgate total do contrato será possível a partir do termo da primeira anuidade, e no primeiro dia útil 
seguinte ao final de cada período de 1 mês contado a partir  do termo da primeira anuidade. No primeiro dia 
útil seguinte ao final de cada período de 1 mês contado a partir da data de termo da primeira anuidade, são 
processados os resgates solicitados até ao 5º dia útil anterior, sendo o respectivo valor liquidado até ao 5º dia 
útil seguinte. 
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. 
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 Caso o Tomador de Seguro proceda ao resgate antecipado, o valor de resgate será igual ao valor da Unidade 
de Conta. O valor de resgate será no máximo igual ao prémio pago. 

Modalidades e 
períodos de 
pagamento de prémios 

O contrato será de prestação única, devida antecipadamente, cujo valor não poderá ser inferior a 25.000 
Euros. 

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 

A totalidade do prémio refere-se à cobertura principal. 

Fórmula de cálculo e Não aplicável. 
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atribuição da 
participação nos 
resultados 
Valorização da 
componente 
financeira 

Os rendimentos ilíquidos serão distribuídos sob a forma de cupões semestrais, sendo os respectivos retornos 
os seguintes: 

Primeiro ano: Euribor 3 Meses + 0.25% 

Segundo ano: Euribor 3 Meses + 0.25% 

Terceiro ano: Euribor 3 Meses + 0.25%  

Quarto ano: Euribor 3 Meses + 0.25% 

Quinto e último ano: entre Euribor 3 Meses + 0.75% e Euribor 3 Meses + 1.75% 

Para efeitos de cálculo, a taxa Euribor será definida no dia de liquidação do Produto e redefinida 
trimestralmente a partir dessa data até à maturidade. 

Os activos afectos a este contrato são constituídos maioritariamente por emissões do mercado 
obrigacionista. No entanto, poderão ser contratados depósitos a prazo ou ainda, instrumentos financeiros 
derivados na óptica da cobertura de risco de taxa de juro, p. ex., FRA’s ou IRS’s. 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, na componente obrigacionista, está sujeito ao risco 
de taxa de juro de curto prazo ou ao risco de taxa de juro de longo prazo (neste caso, a sua subida ou descida 
terá, respectivamente, um impacto positivo ou negativo na rendibilidade do fundo), bem como risco de 
crédito. 

Perfil do Tomador Clientes com um perfil de risco baixo/moderado e que pretendam aplicações de médio/longo prazo com 
uma tributação fiscal diferida. Investidores sem grandes necessidades de liquidez imediata, que assumam 
uma perspectiva de valorização do seu capital no médio/longo prazo, e como tal, estejam na disposição de 
imobilizar as suas poupanças por um período de 5 anos. 

 
RENDIMENTO SEGURO PREMIUM ABRIL 2013 – NÃO NORMALIZADO  

 

Evolução da Unidade de Participação Rentabilidade e Riscos Histórico 

Não Aplicável 
 

Não Aplicável 

Ano Rendibilidade* Risco Classe de Risco 
2008 - - - 

* 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 – 2008 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   Imputáveis ao tomador de seguro 
       Componente Fixa   Comissão de Subscrição Isento 
       Componente Variável   Comissão de Transferência - 
Comissão de Depósito   Comissão de Resgate Isento 
Custos de Auditoria   Taxa de Supervisão - 
Outros Custos   Imputáveis ao Fundo 
Total / Taxa Global de Custos (TGC)   

Comissão de Gestão 

Até 1,5% da média, 
ponderada em 
função do tempo, 
dos valores que 
constituem o 
Fundo no exercício

1 Média relativa ao período de referência. Componente Fixa - 
Rotação média da carteira no período de referência Componente Variável - 
Volume de transacções  Comissão de Depósito - 
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Valor médio da carteira  Taxa de Supervisão - 
Rotação média da carteira (%)  Outros Custos - 
  

Regime Fiscal Os rendimentos gerados por Seguros de Vida são tributados em sede de categoria E de IRS Rendimentos de 
capitais). De acordo com o n.º3 do artigo 5º do Código do IRS, a taxa efectiva de retenção na fonte sob os 
rendimentos de Seguros de Vida resulta da aplicação da taxa de 20% a: 
- 100% dos rendimentos; 
Ou, se o montante das contribuições pagas na primeira metade da vigência do contrato representar pelo 
menos 35% das contribuições pagas, a: 
- 80% dos rendimentos, no caso de permanência no investimento entre 5 e 8 anos (taxa efectiva de retenção 
na fonte de 15%), ou 
- 40% dos rendimentos no caso de permanência por mais de 8 anos (taxa efectiva de retenção na fonte de 
8%). 
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 

A política de investimentos prossegue objectivos de prudência, risco e rentabilidade, procurando evitar o 
risco de perdas. A política de investimentos rege-se de acordo com regras definidas pelo Instituto de Seguros 
de Portugal e pelas normas internas da Santander Totta Seguros, que subcontratou a gestão da carteira de 
activos à “Santander Asset Management – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.”. 

A taxa de juro Euribor (Euro Interbank Offered Rate) corresponde à média das taxas de depósitos 
interbancários para o prazo definido, denominados em Euros e realizados na zona Euro, praticadas por 57 
dos mais activos bancos europeus, conforme divulgada na página Reuters ‘EURIBOR01’. O seu cálculo e 
publicação é da responsabilidade da Federação Bancária Europeia, sendo divulgado nomeadamente no 
endereço de internet http://www.euribor.org. 

Tratando-se de uma carteira dinâmica, durante o prazo de investimento, os activos que integram o 
investimento serão maioritariamente obrigações, cujo risco explícito ou dos seus componentes serà à data de 
compra de investment grade (mínimo BBB- / Baa3).  Poderão igualmente vir a ser utilizados instrumentos 
do mercado monetário como depósitos e também instrumentos derivados como IRS’s, FRA’s e CDS’s. O 
risco associado à maioria dos investimentos será o risco de crédito e o risco de taxa de juro de curto prazo 
(nomeadamente Euribor 3 meses). 

Os limites de investimentos referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 6º da norma regulamentar n.º 
13/2003-R emitida pelo ISP foram ultrapassados. Assim, de acordo com o n.º 3 do referido art.º, este 
produto qualifica-se como “Não Normalizado”. 

  

  
Consulta de outra 
documentação 

Conforme estipula o Regulamento da CMVM n.º 08/2007, as entidades gestoras, directamente ou por 
intermédio das respectivas entidades comercializadoras, disponibilizam, com uma periodicidade mínima 
trimestral aos tomadores ou pessoa segura de um contrato de seguro ligado a fundos de investimento, um 
extracto que contenha o número de unidades de participação de referência, o seu valor e o valor total do 
investimento. 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.. 
 


