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Prospecto Simplificado 
Actualizado em 24 de Abril de 2008 

PPR PROTECÇÃO GLOBAL ASSURFINANCE 
Constituído em 20-12-2007 

EMPRESA DE SEGUROS 

 

T-VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., sociedade de direito Português, com sede na Avenida da 
Liberdade nº. 242 – 1250-149 Lisboa, legalmente autorizada pelo Instituto de Seguros de 
Portugal a exercer a actividade seguradora em território português. 
Pertence ao GRUPO ESPÍRITO SANTO. 

ENTIDADES 
COMERCIALIZADORAS 

Rede de Agentes. 

AUTORIDADES DE 
SUPERVISÃO 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). 

Av. Liberdade nº 252 1056-801 Lisboa 

Tel: 213 177 000      Fax: 213 537 077      E-mail: cmvm@cmvm.pt      Internet: www.cmvm.pt 

Instituto de Seguros de Portugal (ISP). 

Av. Berna nº19 1050-037 Lisboa 

Tel: 217 903 100      Fax: 217 938 568      E-mail: isp@isp.pt      Internet www.isp.pt 

RECLAMAÇÕES As reclamações relacionadas com este Produto devem ser colocadas por escrito à T-VIDA, 
COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.. 
O Tomador de Seguro, Pessoas Seguras ou beneficiários podem igualmente, se assim o 
entenderem, apresentar reclamações ao Instituto de Seguros de Portugal, competindo a esta 
Entidade, no âmbito das suas competências, analisar e dar parecer sobre esses pedidos ou 
reclamações. 
Em caso de litígio, qualquer das partes pode recorrer aos tribunais judiciais, sem prejuízo de, 
em alternativa, as partes acordarem que o mesmo seja resolvido com recurso à arbitragem, nos 
termos legalmente aplicáveis. 

 

 

DURAÇÃO DO CONTRATO O PPR Protecção Global Assurfinance durará no mínimo, até aos 65 anos de idade do Segurado, 
por um período não inferior a 10 anos. 

RISCO DE PERDA DOS 
MONTANTES INVESTIDOS 

Existe risco de perda dos montantes investidos.  

GARANTIAS, OPÇÕES E 
COBERTURAS  

No vencimento do contrato: recebimento pelo(s) beneficiário(s) designado(s) pelo Tomador de 
seguro do valor das unidades de conta nessa data. 
 
Em caso de morte do Segurado antes do vencimento: recebimento pelo(s) beneficiário(s) 
designado(s) pelo Tomador de Seguro do valor das unidades de conta calculado de acordo com 
as condições de resgate total da Apólice. Ao valor de resgate por falecimento do Segurado não é 
aplicável o encargo de resgate. 
 
Não tem Taxa Mínima Garantida. 
 
Valor Mínimo de Resgate é de 250 Euros. 
O montante mínimo exigido para que um Fundo permaneça afecto à Apólice, é de 500 Euros. 

RESGATE E RESOLUÇÃO O Tomador de Seguro, que não seja pessoa colectiva, dispõe de um prazo de 30 dias após a 
recepção da Apólice para renunciar à efectivação da mesma. Para esse efeito, o Tomador de 
Seguro deverá enviar à Seguradora o seu pedido de renúncia através de carta registada, a qual 
deverá ser acompanhada de todos os documentos contratuais enviados pela Seguradora. 
A Seguradora restituirá o Prémio pago pelo Tomador de Seguro no prazo de 30 dias após a 
recepção da carta referida no parágrafo anterior, deduzido dos custos de desinvestimento que 
comprovadamente tiver suportado. 
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A Apólice só pode ser resgatada pelo Segurado total ou parcialmente. O resgate da Apólice 
poderá ser efectuado quando o Segurado se encontrar numa das situações indicadas no n.º 1 do 
Artigo 4º do Decreto-Lei n.º 158/2002 de 2 de Julho, nomeadamente: 
 
 - Reforma por Velhice do Segurado;  
 - A partir dos 60 anos de idade do Segurado;  
 - Desemprego de longa duração do Segurado ou de qualquer membro do seu agregado familiar; 
 - Incapacidade permanente do Segurado para o trabalho, ou de qualquer membro do seu 
agregado familiar, qualquer que seja a sua causa; 
 - Doença grave do Segurado, ou de qualquer membro do seu agregado familiar. 
 
NOTA: o resgate ao abrigo destas condições, só se pode verificar para as entregas/prémios 
relativamente aos quais já decorreram 5 anos após a data do seu pagamento. Porém, decorrido 
o prazo de 5 anos da data de pagamento da 1ª entrega, o Segurado poderá solicitar o reembolso 
do seu contrato, se na primeira metade do contrato, tiverem sido pagos pelo menos 35% das 
entregas. 
 
Nas situações em que o PPR seja um bem comum por força do regime de bens do casal, releva a 
situação pessoal de qualquer um dos cônjuges, independentemente do Segurado, admitindo-se o 
reembolso quando ocorra a reforma por velhice, ou por obtenção da idade de 60 anos do 
Cônjuge não Segurado, desde que sejam decorridos cinco anos após o pagamento das 
respectivas entregas. Nas situações em que, pelo menos 35% do valor dos prémios foram pagos 
durante a primeira metade do contrato, o reembolso pode ser solicitado após decorridos 5 anos 
da data da 1ª entrega. 
 
Fora das situações previstas legalmente é permitido o resgate total ou parcial do contrato o que 
implica para além das consequências fiscais definidas nos n.ºs 4 e 5 do artigo 21º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais, o pagamento do respectivo encargo de resgate. 
 
O pagamento total ou parcial da Apólice será efectuado por crédito em conta bancária sediada 
no Banco Espírito Santo no prazo de 15 dias úteis após a recepção de toda a documentação 
necessária para se preceder ao resgate ou vencimento da Apólice. 
O Saldo da Apólice, em caso de resgate total ou parcial, é determinado me função da cotação 
da Unidade de Conta afecta ao Contrato do dia útil seguinte à data da recepção da 
documentação referida no parágrafo anterior. 
 
O Valor Mínimo de Resolução é de 250 Euros. 

TABELA DE VALORES DE 
RESGATE E DE REDUÇÃO 

Não Aplicável. 
 
Valor de Resgate: O Saldo da Apólice em caso de resgate, total ou parcial, é calculado em 
função da cotação da Unidade de Conta do Fundo Autónomo de Investimento, do dia útil 
seguinte à data de recepção dos documentos que devem instruir o pedido. 
 
Valor de Redução: Em caso de cessação do pagamento de prémios periódicos a Apólice 
mantém-se em vigor com o número de Unidades de Conta existente na data em que a Apólice é 
reduzida. 

PENALIZAÇÃO Penalização em caso de Resgate fora das condições previstas por lei: 
  1,5% durante a primeira anuidade;  
  Não tem Penalização de Resgate a partir do início da 2ª anuidade 
 
Penalização em caso de Redução: 
  Não aplicável. 
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Penalização em caso de Transferência: 
  5% do valor da Unidade de Conta 

MODALIDADES E PERÍODOS 
DE PAGAMENTOS DE 
PRÉMIOS 

Os prémios podem ser únicos ou periódicos e são pagos antecipadamente por débito em conta 
bancária do Tomador de Seguro, sediada no Banco Espírito Santo, devendo no entanto, respeitar 
os mínimos estabelecidos pela Seguradora. 
 
O prémio periódico pode ser mensal conforme o estabelecido. 
Em caso de não aprovisionamento da conta e se o pagamento do prémio não se verificar dentro 
dos 30 dias posteriores ao seu vencimento, a Seguradora procederá à liberação do pagamento 
dos prémios futuros reduzindo o contrato. 
 
O valor da Redução em qualquer momento de vigência do Contrato será igual ao resultado do 
produto do número de Unidades de Conta existentes nessa data pela cotação da Unidade de 
Conta do Fundo nessa mesma data. 
 
Após a redução do Contrato, o Tomador de Seguro tem a possibilidade de recomeçar o 
pagamento dos prémios periódicos, bem como proceder à entrega de prémios adicionais. 
O Tomador de Seguro pode reforçar o seu investimento mediante a entrega de prémios 
adicionais, sobre os quais incidem os encargos contratualmente estabelecidos. 
A Seguradora reserva-se o direito de, em qualquer momento e pelo período que fixe, não aceitar 
ou limitar a entrega de prémios periódicos ou adicionais no Contrato, recusar a alteração do 
valor do prémio periódico inicialmente contratado, se superior, ou a retoma da sua 
periodicidade. 

PRÉMIOS RELATIVOS A 
GARANTIAS 

A periodicidade dos prémios da PPR PROTECÇÃO GLOBAL ASSURFINANCE pode revestir as 
seguintes modalidades, com os correspondentes montantes mínimos: 
Entregas Periódicas: 
- Mensais: 25,00 euros; 
Entregas Únicas: 
- Inicial/Adicionais: 250,00 euros 

FÓRMULA DE CÁLCULO E 
ATRIBUIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÃO NOS 
RESULTADOS 

Não aplicável. 

VALORIZAÇÃO DA 
COMPONENTE FINANCEIRA 

O Fundo procurará proporcionar aos Segurados um nível de rendibilidade absoluta positiva a 
longo prazo, sem estar referenciado a um índice dos mercados monetário ou de capitais.  
Em cada momento, o saldo de cada Apólice corresponderá ao produto do número de Unidades 
de Conta detidas do Fundo Autónomo de Investimento afecto a esta Modalidade de Seguro pela 
cotação da Unidade de Conta desse mesmo Fundo à data. 

PERFIL DO TOMADOR Atendendo aos objectivos e ao regime legal especifico dos produtos poupança reforma, este 
investimento destina-se a investidores com tolerância média ao risco e que assumam uma 
perspectiva de valorização das suas poupanças a longo prazo. 

RENDIBILIDADE E RISCOS 
HISTÓRICOS: Ano Rendibilidade Risco Classe de Risco Escalão de Risco 

2006 4,48% 3,98% 2 Risco Médio Baixo 
2007 4,85% 1,32% 1 Risco Baixo 
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TAXA GLOBAL DE CUSTOS Tabela de Custos Relevantes para Efeitos da Taxa de Custos 

Custos Valor % VLGF 
Comissão Gestão      
  Componente Fixa 3.989.154,64€ 1,25%

  
Componente 
Variável 0,00€ 0,00%

Comissão de Depósito 506,88€ 0,00%
Custos de Auditoria 0,00€ 0,00%
Outros Custos 0,00€ 0,00%
  Total  3.989.661,52€ 1,25%

Rotação Média da Carteira no Período de Referência 

 
Volume de Transacções   259.179.970,00€
Valor Médio da Carteira  319.121.871,73€
Rotação Média da Carteira 
(%) 81,22%

 

TABELA DE CUSTOS 

Custos (imputáveis ao 
Tomador de Seguro) 

% da Comissão 

Comissão de Subscrição 1,5% por prémio 

Comissão de transferência 0% entre PPR explorados pela Seguradora e 5% para outras 
entidades 

Comissão de resgate 1,5% do valor de resgate total ou parcial durante a 1ª anuidade da 
Apólice. Exceptua-se a situação de morte do Segurado. 

Taxa de Supervisão Incluído no encargo de subscrição. 
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Custos (imputáveis ao 

Fundo) 
Valor 

COMISSÃO DE GESTÃO 

Componente fixa 

Componente Variável 

 

No máximo de 1,5% ao ano. 

Por forma, a constituir um incentivo acrescido, sempre que a 
rendibilidade líquida seja superior à Euribor 12 Meses acrescida de 
um prémio de 1,5%, haverá lugar ao pagamento de uma comissão 
de performance a incidir sobre o excesso de retorno relativamente 
àquele valor. Este valor será calculado diariamente, abatido sob a 
forma de provisão ao valor líquido global do Fundo e cobrado 
anualmente, nas seguintes condições:  
Comissão performance = 25% * ( Rendibilidade Líquida do Fundo – 
( Euribor12M + 1,5%) ). 

Só haverá lugar à cobrança desta comissão de performance se, em 
cada ano civil, o Fundo se valorizar acima da rendibilidade da 
Euribor a 12 meses acrescida de um prémio de 1,5% relativamente 
ao valor líquido global do Fundo no 1º dia útil do ano.  
 

 

REGIME FISCAL IRS 

I – DEDUÇÕES À COLECTA (Estatuto dos Benefícios Fiscais - Artigo 21º) 

20% do valor dos prémios/entregas investidos no ano em PPR são dedutíveis à Colecta do IRS até 
ao limite máximo de: 

• 400 Euros para os sujeitos passivos* com idade inferior a 35 anos; 

• 350 Euros para os sujeitos passivos* com idade igual ou superior a 35 e inferior ou igual a 50 
anos; 

• 300 Euros para os sujeitos passivos* com idade superior a 50 anos. 

(*) Dedução por sujeito passivo não casado, ou por cada um dos cônjuges não separados 
judicialmente de pessoas e bens. A consolidação do Beneficio Fiscal de cada entrega, só se 
verifica, se não houver lugar a reembolso no prazo mínimo de 5 anos a contar da data da 
aplicação e ocorra qualquer uma das condições definidas na lei. A excepção verifica-se para as 
situações de Morte do subscritor.  

As deduções à colecta do PPR são cumulativas com as previstas nas contribuições individuais dos 
participantes e nos reembolsos pagos por fundos de pensões e outros regimes complementares 
de Segurança Social que garantam exclusivamente o benefício de reforma, complemento de 
reforma, invalidez ou sobrevivência, sendo a estas igualmente aplicáveis as regras previstas no 
Artigo 21º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, com as necessárias adaptações. 

II - REEMBOLSO: TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS 

Os rendimentos são considerados categoria E 

Se o Segurado/Participante solicitar o reembolso total ou parcial do capital acumulado no PPR 
ao abrigo do nº 1 e nº 6 do Artigo 4º do Decreto-Lei n.º 158/2002, incluindo a situação do 
reembolso por morte do Segurado/Participante: a matéria colectável é constituída por 2/5 dos 
Rendimentos sendo o contrato tributado à taxa liberatória de 20% (regra prática: IRS a reter é 
de 8% sobre os rendimentos). 

Se o Segurado/Participante solicitar o reembolso total ou parcial do seu PPR enquadrado fora 
das situações legalmente estabelecidas, os rendimentos são tributados à taxa de 20%. No 
entanto, neste caso, quando o montante dos prémios pagos na primeira metade da vigência do 
contrato representar pelo menos 35% da totalidade daqueles: 

são excluídos da tributação 20% do rendimento, se o reembolso se verificar após o 5º ano e 
antes do 8º ano de vigência do contrato (regra prática: IRS a reter é de 16% sobre os 
rendimentos); 
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são excluídos da tributação 60% do rendimento se o reembolso ocorrer após os primeiros 8 anos 
de vigência do contrato (regra prática: IRS a reter é de 8% dos rendimentos). 

(O sujeito passivo poderá optar pelo englobamento dos rendimentos) 

Definição de Rendimento: consideram-se rendimentos de capitais a diferença positiva entre os 
montantes pagos a título de resgate, adiantamento ou vencimento de seguros e operações do 
ramo «Vida» e os respectivos prémios pagos ou importâncias investidas. 

Por Morte do Segurado/Participante: 2/5 do rendimento é considerado matéria colectável, e 
será tributado de forma autónoma à taxa liberatória de 20% (Regra prática: IRS a reter é de 8% 
dos rendimentos). 

IMPOSTO DE SELO 

O PPR não está sujeito a Imposto do Selo (independentemente do Beneficiário). 
  

INFORMAÇÃO RELATIVA 
AOS FUNDOS DE 
INVESTIMENTO AFECTOS 

O Fundo investirá essencialmente em obrigações de dívida pública e privada, de taxa de juro 
fixa e taxa de juro variável, que representem risco de crédito com notação de “rating” mínima 
correspondente a “Investment Grade”, ou notação equivalente na óptica da empresa 
seguradora. O Fundo poderá ainda investir em valores mobiliários condicionados por eventos de 
crédito (“Credit Linked Notes”) que têm associado ao risco do emitente o risco de crédito dos 
activos subjacentes àqueles valores mobiliários, bem como outros títulos de dívida estruturados. 
O Fundo poderá ainda participar em instituições de investimento colectivo cuja política de 
investimento seja constituída maioritariamente por obrigações.  

O Fundo poderá investir no máximo 40% do seu património em acções, obrigações convertíveis 
ou que confiram direito à subscrição de acções, ou ainda por quaisquer outros instrumentos que 
confiram direito à sua subscrição, ou que permitam uma exposição aos mercados accionistas, 
designadamente warrants e participações em instituições de investimento colectivo cuja política 
de investimento seja constituída maioritariamente por acções. O investimento em acções 
através de warrants concorre para o limite acima definido.  

Um máximo de 20% do Fundo poderá ser representado por terrenos e edifícios ou aplicações em 
unidades de participação de Fundo de investimento imobiliário.  

A liquidez do Fundo será investida em activos de curto prazo, nomeadamente em Bilhetes do 
Tesouro, certificados de depósito e depósitos, denominados em euros ou noutras moedas 
estrangeiras. O valor da liquidez corresponderá no máximo a 20% do valor global líquido do 
Fundo.  

Utilização de Derivados, Reportes e Empréstimos 

Com o objectivo de proceder à cobertura do risco financeiro do Fundo ou a uma adequada 
gestão do seu património, o Fundo poderá recorrer à utilização de instrumentos financeiros 
derivados ou a operações de reporte e empréstimo de valores dentro das condições 
regulamentares.  

Para além dos instrumentos acima referidos, o Fundo poderá também investir em obrigações 
cujo padrão de valorização assente na utilização de um ou mais instrumentos derivados com o 
objectivo de capturar o perfil de risco associado a um determinado mercado ou a rentabilidade 
esperada desse mercado, de acordo com as expectativas da empresa seguradora.  

Limites 

Poderão ser detidas pelo Fundo até ao limite de 5% do seu valor líquido global, participações em 
instituições de investimento colectivo em valores mobiliários que não estejam sujeitas às regras 
estabelecidas pela Directiva do Conselho 85/611/CEE, de 20 de Dezembro de 1985.  

O Fundo poderá investir até ao limite de 20% do seu valor líquido global em créditos decorrentes 
de empréstimos hipotecários. 
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Sem prejuízo do disposto anteriormente, no seu conjunto, os valores mobiliários e o papel 
comercial emitidos por uma mesma sociedade e os empréstimos concedidos a essa mesma 
sociedade não podem representar mais de 10% do valor líquido global do Fundo. Este limite é 
elevado para 15% relativamente ao conjunto das sociedades que se encontrem entre si ou com a 
empresa seguradora em relação de domínio ou de grupo, incluindo-se neste limite os depósitos 
em instituições de crédito em relação idêntica.  
O Fundo poderá investir até 10% do seu valor líquido global, em valores mobiliários e 
instrumentos com natureza de obrigações que não se encontrem admitidos à negociação numa 
bolsa de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia, ou 
noutros mercados de outros Estados membros da OCDE com funcionamento regular, 
reconhecidos e abertos ao público.   

  

CONSULTA DE OUTRA 
DOCUMENTAÇÃO 

No site www.t-vida.pt, nas Delegações da Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. e junto da 
respectiva Rede de Agentes de Seguro. 

CONTACTOS T-VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.  
Av. Liberdade nº. 242 – 1250-149 Lisboa 
E-mail: infogeral@tranquilidade.pt      Internet: www.t-vida.pt  
Linha de Apoio aos Clientes: 707 24 07 07. 


