
 
 
 
PROSPECTO SIMPLIFICADO 
(actualizado a 31 de Dezembro de 2008) 
Designação:       Liberty PPR 
Data início de comercialização:    19 de Abril de 2004 

 
 
 
Empresa de 
Seguros 

Liberty Seguros SA, legalmente autorizada pelo Instituto de Seguros de Portugal a exercer a actividade seguradora em território 
português. O endereço da sua sede social é Av. Fontes Pereira de Melo, nº 6   1069 001 LISBOA, em Portugal. 
A Liberty Seguros SA pertence ao Liberty Mutual Group. 

Entidades 
comercializadoras 

A modalidade Liberty PPR é comercializada nos Espaços Liberty e nas Agências da Liberty Seguros SA. 

Autoridades de 
Supervisão 

Instituto de Seguros de Portugal e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, na parte relativa aos seguros ligados a fundos de 
investimento. 

Reclamações Os Tomadores do Seguro, as Pessoas Seguras e os Beneficiários podem, caso o pretendam, solicitar a intervenção do Instituto de 
Seguros de Portugal, para questões relativas ao contrato de seguro sem prejuízo do direito de recurso a tribunal. 
Para apresentar qualquer reclamação relativa ao seu contrato, poderão: 

a) deslocar-se a qualquer Espaço Liberty Seguros em Portugal; 
b) enviar comunicação para Liberty Seguros SA  -  Direcção Vida, cujo endereço é Av. Fontes Pereira de Melo, nº 6    1069 

001 LISBOA; 
c) enviar comunicação para Liberty Seguros SA  -  Gestão de Reclamações, cujo endereço é Av. Fontes Pereira de Melo, 

nº 6     1069 001 LISBOA; 
d) enviar e-mail para Contact_center@libertyseguros.pt  

 
  

Duração do 
contrato 

O contrato tem o seu início às zero horas da data fixada nas Condições Particulares e vigorará até ao fim da anuidade em que a 
Pessoa Segura atinja os 65 anos de idade, desde que no início do contrato a mesma tenha idade igual ou inferior a 55 anos. Caso 
contrário, o contrato vigorará pelo prazo de 10 anos. 
 

Risco de perda 
dos montantes 
investidos 

Não existe possibilidade de risco de perda dos montantes investidos. 

Garantias, 
opções e 
coberturas 

A Liberty Seguros SA obriga-se a pagar o valor das unidades de participação acumuladas na apólice, no mínimo igual aos prémios 
pagos, líquidos de encargos, capitalizados à taxa de juro mínima garantida, já deduzidos de eventuais resgates parciais: 

a) Após a morte da Pessoa Segura, se esta ocorrer durante o prazo do contrato definido nas Condições Particulares; 
b) Em caso de vida da Pessoa Segura no vencimento do contrato. 

A taxa de juro mínima garantida corresponde a 70% da taxa “Euribor” a 12 meses, com um máximo de 5%. Relativamente a cada 
ano, será actualizada em 1 de Janeiro em função da referida taxa “Euribor” de Dezembro do ano anterior. Esta garantia é válida 
durante toda a vigência do contrato. 
A taxa “ Euribor “ é a taxa de juro de referência do mercado monetário do Euro. Corresponde à taxa de juro média praticada na 
zona do Euro para os depósitos interbancários em moeda Euro. 
O valor de resgate total corresponde ao valor das unidades de participação acumuladas na apólice à data do resgate, no mínimo 
igual aos prémios pagos, líquidos de encargos, capitalizados à taxa de juro mínima garantida, já deduzido de eventuais resgates 
parciais. Se o resgate ocorrer fora das condições previstas no ponto 2 do capítulo “ Resgate e resolução “, o valor de resgate total 
será ainda deduzido da penalização mencionada no capítulo “Penalização”. 
Não existem coberturas complementares na modalidade Liberty PPR. 
 
Não existem produtos financeiros derivados associados às garantias, opções e coberturas da modalidade Liberty PPR. 
 

Resgate e 
resolução 

1.    Condições e modalidades de resolução do contrato: 
 
O contrato será resolvido nas seguintes circunstâncias: 

a) Na data do seu vencimento; 
b) Em caso de resgate total; 
c) Em caso de morte da Pessoa Segura; 



 
d) Em caso de transferência total do contrato. 

2.    Condições e modalidades de resgate: 
 
Ao abrigo do estipulado nos números 1 a 4 do Art. 4º do Dec-Lei nº 158/2002, de 2 de Julho, e sem prejuízo do referido nos pontos 
seguintes, a Pessoa Segura tem direito a resgatar o contrato, total ou parcialmente, desde que se verifique uma das seguintes 
situações: 

a) Reforma por velhice da pessoa segura; 
b) Desemprego de longa duração da pessoa segura ou de qualquer elemento do seu agregado familiar; 
c) Incapacidade permanente para o trabalho qualquer que seja a sua causa, da pessoa segura ou de qualquer elemento do 

seu agregado familiar; 
d) Doença grave da pessoa segura ou de qualquer elemento do seu agregado familiar; 
e) A partir dos 60 anos de idade da pessoa segura;  

O reembolso efectuado ao abrigo das alíneas a) e e) só se pode verificar quanto a entregas relativamente às quais já tenha 
decorrido pelo menos cinco anos após as respectivas datas de aplicação. 
Se na data da subscrição de cada entrega a Pessoa Segura ou algum elemento do agregado familiar se encontrar numa das 
situações previstas nas alíneas b), c) ou d) anteriormente indicadas, o reembolso com fundamento nessa mesma situação, só 
poderá ocorrer relativamente a essa entrega depois de decorridos cinco anos após a data de aplicação da mesma. 

Porém, o reembolso da totalidade do valor do PPR, ao abrigo das alíneas a) e e) e, ainda, das 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 destas últimas 
situações, poderá ser exigido desde que decorridos 5 anos após a data da primeira entrega e caso as entregas efectuadas na 
primeira metade de vigência do contrato representem, pelo menos, 35% da totalidade das entregas. 
Para efeitos das alíneas a) e e), e sem prejuízo do disposto anteriormente, 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 da Pessoa 
Segura, admitindo-se o reembolso quando ocorra reforma por velhice ou por obtenção da idade de 60 anos do cônjuge da Pessoa 
Segura. 

A descrição objectiva das condições de reembolso, previstas no número 2, bem como a sua confirmação, obedecem ao Dec-Lei 
nº158/2002, de 2 de Julho, e à Portaria nº 1453/2002, de 11 de Novembro. 
À excepção das entregas efectuadas antes da entrada em vigor do Dec-Lei nº 158/2002, de 2 de Julho, ao abrigo da reforma por 
velhice ou a partir dos 60 anos de idade, em que se aplica o regime de reembolso anteriormente em vigor, em todas as outras 
situações as quantias só podem ser objecto de resgate nas condições previstas no ponto 2. 
Após a entrega de prémios extraordinários, só poderão ser efectuados resgates totais ou parciais depois de decorridos 15 dias 
úteis. 

3.   Condições e modalidades de exercício do direito de renúncia: 
 
O Tomador do Seguro dispõe de um prazo de 30 dias a contar da recepção da apólice, para expedir carta renunciando aos efeitos 
do contrato. O Tomador do Seguro pode igualmente exercer direito de renúncia ao contrato sempre que ocorra incumprimento pela 
Seguradora do estabelecido na legislação em vigor relativamente aos deveres de informação e transparência quer antes da 
celebração do contrato, quer durante a vigência do mesmo. A comunicação de renúncia deverá ser efectuada sob pena de 
ineficácia, para a sede social da Seguradora, por correio registado. 
 

Tabela de valores 
de resgate e de 
resolução 

 
Tabela de valores de resgate e redução e natureza das respectivas garantias: 
Por cada 1.000,00 Euros de prémio pago, os valores de resgate no fim de cada anuidade, calculados com a taxa exemplificativa de 
2%, são os indicados na tabela seguinte. A taxa mínima garantida será de acordo com o referido no capítulo “ Garantias, opções 
e coberturas  “ e corresponde a 70% da taxa “Euribor” a 12 meses, no máximo de 5%. 

Fim da anuidade Resgate ( Eur. ) Fim da anuidade Resgate ( Eur. ) 

1 979,81 16 1.223,39 

2 994,41 17 1.241,64 

3 1.009,21 18 1.260,13 

4 1.024,24 19 1.278,86 

5 1.039,56 20 1.297,93 

6 1.055,08 21 1.317,34 

7 1.070,80 22 1.337,01 

8 1.086,74 23 1.356,94 



Fim da anuidade Resgate ( Eur. ) Fim da anuidade Resgate ( Eur. ) 

9 1.102,90 24 1.377,13 

10 1.119,40 25 1.397,58 

11 1.136,12 26 1.418,51 

12 1.153,06 27 1.439,71 

13 1.170,22 28 1.461,19 

14 1.187,61 29 1.482,95 

15 1.205,37 30 1.505,01 

No produto Liberty PPR não é aplicável qualquer tabela de valores de redução. 
 

Penalização Penalização em caso de resgate, redução ou transferência dos contratos: 
 
No caso de resgate nas condições referidas no ponto 2 do capítulo “ Resgate e resolução “, não será aplicada qualquer 
penalização sobre o respectivo valor de resgate. 
Fora das condições previstas no ponto referido no parágrafo anterior, existe também a possibilidade de resgate, mas será aplicada 
uma penalização de 2,5% sobre o valor de resgate. 
Em caso de transferência do contrato, será aplicada uma penalização de 2,5% do valor do saldo a transferir. 
 

Modalidades e 
períodos de 
pagamento de 
prémios 

Modalidades e período de pagamento de prémios: 
O Tomador do Seguro pagará à Seguradora o prémio periódico acordado, na data do seu vencimento e até ao fim do prazo do 
contrato ou até à data da morte da Pessoa Segura, caso ocorra antes. 
Para além dos prémios periódicos, o Tomador do Seguro poderá ainda pagar prémios extraordinários, desde que aceites pela 
Seguradora. 
 

Prémios relativos 
a garantias 

Não existem garantias complementares na modalidade Liberty PPR, pelo que os prémios pagos pelo Tomador do Seguro são 
integralmente destinados à garantia principal. 
 

Fórmula de 
cálculo 

A modalidade Liberty PPR não confere o direito a participação nos resultados. 

Valorização da 
componente 
financeira 

 
Os activos que compõem o Fundo de Investimento, títulos de dívida de emitentes diversos e de Estados, são valorizados a preços 
de mercado. O valor diário da Unidade de Participação reflecte a variação do valor dos activos subjacentes. 
 

 
Perfil do Tomador 
 

 
Perfil de risco dos tomadores de seguros a que a componente financeira do Liberty PPR se dirige: 
 
O Liberty PPR dirige-se a tomadores com perfil de baixo risco sem necessidade de liquidez, que queiram efectuar aplicações a 
médio / longo prazo, com garantia de rendimento mínimo e potencial de remuneração dependente da evolução do mercado 
financeiro. 
 



 
 
Rendibilidade 
e risco 
históricos 

 
 

Evolução do Valor da UP
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Taxa de Rendibilidade
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Ano Classe de Risco Escalão de Risco 

2005 2 Risco Médio Baixo 

2006 2 Risco Médio Baixo 

2007 1 Risco Baixo 

2008 2 Risco Médio Baixo 
 
 
 
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 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 

 
 

Taxa Global de Custos  

   
Custos Valor % VLGF 

Comissão de Gestão 376.327 2,3% 

   Componente Fixa 248.646 1,5% 

   Componente Variável 127.680 0,8% 

Comissão de Depósito   0,0% 

Custos de Auditoria   0,0% 

Outros Custos   0,0% 

TOTAL 376.327   

TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC)   2,33% 
 
 
Rotação média da carteira no ano de 2008 
 

Volume de transacções(1) 3.083.275 

Valor médio da carteira     16.154.397 

Rotação média da carteira (%)     19,1% 
 
 
(1)   Compras,  vendas e reembolso de títulos. 
 
 

Tabela de Custos  
 
Tabela de Custos Imputáveis ao Fundo de 
Investimento afecto ao contrato e aos 
Tomadores do Seguro  

Custos % da Comissão 

Imputáveis ao Tomador de Seguro   

Comissão de Subscrição 3,5% 

Comissão de Transferência 2,5% 

Comissão de Resgate 0% ou 2,5% (1) 

Taxa de Supervisão 0% 

Imputáveis ao Fundo   

Comissão de Gestão   

   Componente Fixa 1,5% 

   Componente Variável 15% 

Comissão de Depósito 0% 

Taxa de Supervisão 0% 

Outros Custos 0% 
 
(1)   A comissão de resgate de 2,5% é apenas aplicável nos casos de resgate fora das condições legais normais, conforme referido 
no ponto “Penalização”. 
 



 
 
 
 

Regime fiscal Regime fiscal aplicável: 
 
O regime fiscal aplicável aos Planos Poupança Reforma é, na parte que lhe corresponder, o definido no código do IRS ou do IRC, 
Estatuto dos Benefícios Fiscais e legislação conexa. 
 

  

 
Informação 
relativa aos 
fundos de 
investimento 
afectos 

 
Os activos representativos do Fundo são títulos de rendimento fixo denominados em EUR. Este Fundo procura uma elevada 
diversificação e selecção de títulos com vista a obtenção de segurança e rendibilidade numa perspectiva de médio e longo prazo. 
 
 

  

  

Consulta de outra 
documentação 

A documentação sobre o produto, incluindo os relatórios financeiros, encontra-se disponível nos Espaços Liberty Seguros em 
Portugal e no site www.libertyseguros.pt. 
 
A Lei aplicável ao contrato é a portuguesa salvo se outra, decorrente da escolha das partes, vier a ser mencionada nas Condições 
Particulares. 

Contactos Contactos: 
 
Para esclarecer quaisquer dúvidas sobre a modalidade Liberty PPR, poderá: 

a) deslocar-se a qualquer Espaço Liberty Seguros em Portugal; 
b) enviar comunicação para a Direcção Vida cujo endereço é Av. Fontes Pereira de Melo, nº 6    1069 001 LISBOA; 

        c)     consultar o site www.libertyseguros.pt;  
        d)     enviar e-mail para Contact_center@libertyseguros.pt 

 


