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Designação Comercial: Rendimento Britânico Capitalizável (I.C.A.E. Não Normalizado) 

Data início e termo de Comercialização: 17/03/2008 

Empresa de Seguros BES-VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., Sociedade Anónima com endereço da sede social na Av. 
Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 75 – 11º - 1070-061 LISBOA e legalmente autorizada a exercer a 
actividade seguradora em território português. 

Pertence ao Grupo Banco Espírito Santo S.A. e ao Grupo Crédit Agricole S.A.  

Entidades Comercializadoras Banco Espírito Santo, S.A., presencialmente nos Centros Private Banking. 

Autoridades de Supervisão Instituto de Seguros de Portugal 

Comissão Mercados e Valores Mobiliários 

Reclamações  

 

As reclamações relativas ao Contrato Rendimento Britânico Capitalizável devem ser colocadas por 
escrito à BES-VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. – Centro de Atendimento, Av. Columbano 
Bordalo Pinheiro, n.º 75 – Apartado 2456 – 1112-001 LISBOA., ou através dos Centros Private Banking 
do Banco Espírito Santo. 

Podem igualmente ser apresentados junto do Instituto de Seguros de Portugal - Av. de Berna nº 19 – 
1050-037 Lisboa. Competirá a esta Entidade no âmbito das suas competências, analisar e dar parecer 
sobre esses pedidos ou reclamações. 

Em caso de litígio emergente, os consumidores podem recorrer aos tribunais judiciais ou aos organismos 
de resolução extra-judicial. 

Designação Comercial do 
Produto 

Rendimento Britânico Capitalizável (I.C.A.E. Não Normalizado) 

Prazo ou período recomendado 
para o investimento 

O Contrato Rendimento Britânico Capitalizável durará por um período de 8 anos e 3 dias.  

Risco de Perda dos Montantes 
Investidos 

No momento da subscrição, o Tomador do Seguro e o Segurado tomam conhecimento de que, pelas 
características desta aplicação, existe o risco de perda dos montantes investidos. 

Garantias  
O Rendimento Britânico Capitalizável (ICAE Não Normalizado) baseia-se na performance de um Fundo 
Autónomo de Investimento cuja valorização está associada às Obrigações denominadas “BESI 
Rendimento Britânico Capitalizável Obrigações”.  
 
Estas Obrigações garantem na maturidade, 20 de Março de 2016 (Data termo do Contrato) o capital 
investido e o pagamento de um cupão equivalente à capitalização do prémio investido à taxa anual de 
rendimento, líquida do encargo anual de gestão financeira, de 5,9783%, na condição da não existência 
de um Evento de Crédito na empresa(s) definida(s) nas condições das Obrigações “BESI Rendimento 
Britânico Capitalizável Obrigações”. Sobre os rendimentos incide ainda a respectiva tributação de I.R.S.. 
Estas Obrigações constituem um CREDIT LINKED NOTE. 
Um CREDIT LINKED NOTE é, como o nome sugere, uma Nota que permite ao detentor da mesma, 
auferir de um rendimento em troca de uma exposição a risco de crédito de uma ou mais empresa(s). Até 
à maturidade desta nota são definidos os prazos e níveis de pagamento da remuneração. A remuneração 
(rendimento) tem por subjacente os níveis de taxa de juro aplicáveis ao crédito em questão, para o prazo 
especificado, tendo em conta o risco de incumprimento que a empresa apresenta. Esses níveis variam 
com o sector, as condicionantes macroeconómicas e de mercado, notícias específicas da(s) empresa(s) 
relacionada(s) – directa ou indirectamente - com o seu nível de endividamento entre outros factores. As 
Agências de Rating são pois o primeiro passo para que os agentes de mercado consigam definir os 
níveis justos de custo de financiamento da empresa. 
De acordo com o referido, o detentor da nota aufere um rendimento em troca de uma exposição a risco 
de crédito. Esse risco naturalmente consubstancia-se em risco de capital para o cliente. O risco de capital 
só ocorre nas seguintes condições: 
Falha de Pagamento; Winding-Up e Dissolução da Entidade; Cross-Default; Cessão de Actividade; 
Incapacidade de Pagamento (Inability to pay); Incumprimento por parte da Entidade de Referência de 
obrigações estipuladas na Obrigação de Referência (Breach of Other Obligations). 
Em caso de ocorrência de um Evento de Crédito o Saldo da Apólice é calculado com base no valor 
de mercado das Obrigações Lower Tier II da entidade de referência (Barclays Bank plc) 
descontado dos custos de cobertura do Activo (cobertura de taxa de juro). 

Em caso de Morte do Segurado durante a vigência do Contrato, será pago o Saldo da Apólice calculado 
em função da cotação da Unidade de Conta do dia 20 do mês da comunicação do Óbito ao Segurador, 
ou do mês seguinte, caso essa comunicação não seja efectuada nos 5 dias úteis anteriores a essa data. 
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Condições e modalidade de 
Renúncia, Resolução Unilateral 
e de Resgate 

  

Renúncia 

O Tomador do 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 do Seguro deverá enviar 
ao Segurador a sua declaração de renúncia através de carta, a qual deverá ser acompanhada de todos 
os documentos contratuais enviados pelo Segurador. 

O Segurador restituirá o prémio pago pelo Tomador do Seguro no prazo de 30 dias após a recepção da 
carta referida no parágrafo anterior, deduzido dos custos de desinvestimento que comprovadamente tiver 
suportado. 

Resolução Unilateral 

Não aplicável. 

Resgate 

Resgates Totais e Parciais 

Em qualquer momento de vigência do Contrato, o Tomador do Seguro poderá solicitar o resgate total ou 
parcial da sua Apólice, excepto se houver benefício aceite.  

O valor a resgatar será função da cotação do Fundo que lhe está afecto do dia 20 do mês em que se 
processa o resgate, ou do dia útil seguinte. 

O Segurador processará os pedidos de Resgate Total ou Parcial no dia 20 de cada mês ou no dia útil 
seguinte, considerando os pedidos solicitados até 5 dias úteis antes.  

Em caso de ocorrência de um Evento de Crédito o Segurador procederá ao resgate total da Apólice e 
liquidará ao Tomador do Seguro o respectivo Saldo calculado conforme definido no ponto “Garantias” 
supra – Definição de Evento de Crédito –, existindo ainda risco de perda do capital investido. O prazo de 
liquidação dependerá da venda do Activo. 
 

Tabelas 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 20 ou do dia útil seguinte do 
mês da recepção dos documentos que devem instruir o pedido. 

Valor de Redução: Não aplicável. 

Penalização em caso de 
Resgate , Redução ou 
transferência 

Em caso de resgate: Não aplicável. 

Penalização em caso de redução: Não aplicável. 

Penalização em caso de transferência: Não aplicável. 

Modalidades e período de 
pagamento dos prémios 

Os prémios são únicos e são pagos antecipadamente por débito em conta bancária do Tomador do 
Seguro, sedeada no Banco que comercializa o Rendimento Britânico Capitalizável, devendo no entanto, 
respeitar os mínimos estabelecidos pelo Segurador. O Contrato não admite o pagamento de prémios 
adicionais. 

Prémios Relativos a cada 
Garantia Principal ou 
Complementar 

 

Prémio Único  

- Prémios Únicos Mínimos: 20.000 Euros  

Forma de cálculo e atribuição 
da Participação nos Resultados 

Não aplicável.  

Valorização da Componente 
Financeira 

Em cada momento, o saldo de cada Apólice dependerá da evolução da Unidade de Conta do Fundo 
afecto à Apólice e corresponderá ao produto do número de Unidades de Conta detidas no Fundo pela 
cotação da Unidade de Conta desse mesmo Fundo à data. 

Dado que o Fundo é exclusivamente constituído pelas Obrigações “BESI Rendimento Britânico 
Capitalizável Obrigações”, a valorização da Apólice dependerá exclusivamente da variação deste activo. 

Perfil de Risco dos Investidores   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 Risco 
Históricos 

 
FUNDO RENDIMENTO BRITÂNICO CAPITALIZÁVEL 
Ano Rendibilidade Risco Classe de Risco Escalão de Risco 
2008 -7,05% 53,45% 6 Risco Muito Alto 

* Rendibilidade Anualizada, visto o Fundo Autónomo ter-se iniciado em 17/03/2008. 
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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 8.177,83€ 0,40% 

  
Componente 
Variável 0,00€ 0,00% 

Comissão de Depósito 906,71€ 0,04% 

Custos de Auditoria 0,00€ 0,00% 

Outros Custos 0,00€ 0,00% 

  Total   9.084,54€ 0,44% 

Rotação Média da Carteira no Período de Referência 

Volume de Transacções   2.151.231,35 

Valor Médio da Carteira  2.065.662,63€ 
Rotação Média da Carteira 
(%) 104,14%  

Tabela de Custos  

 

 

 

 

Custos (imputáveis ao 
Tomador do Seguro) 

% da Comissão 

Comissão de Subscrição Não tem 

Comissão de transferência Não tem 

Comissão de resgate Não tem 

Taxa de Supervisão Não tem. Incluída na comissão de gestão. 

Comissão de Gestão No máximo de 1,25% anual, sendo calculado diariamente 
para cada Apólice e incidindo sobre o seu Saldo. 

Enquadramento Fiscal 

(Contribuintes Residentes) 

 

IRS 

I – DEDUÇÕES À COLECTA (Código do I.R.S. - Artigo 86º) 
25% do valor investido até ao limite máximo de: 
   - 64,00 Euros por sujeito passivo não casado ou separado judicialmente de pessoas e bens; 
   - 128,00 Euros por sujeito passivo casado e não separado judicialmente de pessoas e bens.   
O Seguro dever-se-á manter no mínimo até aos 55 anos de idade do Segurado e este deverá estar 
Reformado por Velhice na data de vencimento ou o abatimento não será válido. O Contrato terá também 
de durar pelo menos 5 anos, nos quais não poderá ter lugar qualquer tipo de reembolso. 
 
Nota: 
Este limite é autónomo das restantes despesas previstas no Artigo 86º do C.I.R.S. e inclui para além de 
prémios de Seguros de Vida, prémios de seguros de Acidentes Pessoais.  

II - REEMBOLSO: TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS 

Os rendimentos são considerados categoria E. 

Se o Tomador do Seguro solicitar o reembolso total do capital acumulado no Rendimento Britânico 
Capitalizável o contrato será tributado à taxa liberatória 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: 



PROSPECTO SIMPLIFICADO           
RENDIMENTO BRITÂNICO CAPITALIZÁVEL 

(I.C.A.E. NÃO NORMALIZADO) 
PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO 

� � �������������Pág. 4 / 4 
BES-VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 

Sede: Av. Columbano Bordalo Pinheiro, nº 75 – 11º - 1070-061 Lisboa – Apartado 2456 – 1112-001 Lisboa  
Fax: 213153196 - Capital Social: 250.000.000,00 Euros  

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC 503024856 

- 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); 

- 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). 

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: Neste caso o Rendimento Britânico Capitalizável não está sujeito a I.R.S..  

IMPOSTO DE SELO 

O Rendimento Britânico Capitalizável não está sujeito a Imposto do Selo [independentemente do(s) 
Beneficiário(s) designado(s)]. 

Política de Investimentos 

(Descrição Sintética) 

 
O Fundo Rendimento Britânico Capitalizável investirá exclusivamente nas Obrigações “BESI Rendimento 
Britânico Capitalizável Obrigações”, sendo a data de maturidade dos activos que o compõem 20 de 
Março de 2016.  
Estas Obrigações constituem um CREDIT LINKED NOTE.  

Informação Relativa aos Fundos 
de Investimento afectos 

Os Tomadores do Seguro ou Segurados podem solicitar a informação em qualquer Centro Private 
Banking do Banco Espírito Santo. 

Consulta de outra 
Documentação 

Os Tomadores do Seguro ou Segurados podem consultar toda a documentação relativa ao Rendimento 
Britânico Capitalizável nos Centros Private Banking do Banco Espírito Santo.  

Lei Aplicável ao Contrato Em tudo o que não esteja expressamente prescrito nas Condições Gerais do Rendimento Britânico 
Capitalizável são aplicáveis ainda as disposições da Lei em vigor.  

 


