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INVESTIMENTO FINIBANCO 2010 

8.1 – 1ª Série (Não Normalizado) 
Instrumento de Captação de Aforro Estruturado 

 
 

Prospecto Simplificado 
(Actualizado em 11 de Maio de 2010 – Período de comercialização: de 03 a 28 de Maio de 2010) 

INVESTIMENTO FINIBANCO 2010 - 8.1 1ª SÉRIE (Não Normalizado) 

Empresa de Seguros 

Finibanco Vida - Companhia de Seguros de Vida, SA, com sede na Rua Júlio Dinis, nº 166 - 4050-318 Porto, com 
Capital Social de € 7.500.000,00 com Número de Identificação de Pessoa Colectiva e de Registo na 
Conservatória de Registo Comercial do Porto nº 507.847.598, legalmente autorizada pelo Instituto de Seguros de 
Portugal a exercer a actividade seguradora do Ramo Vida em Portugal. 

Entidades Comercializadoras Finibanco, SA e Finisegur – Sociedade Mediadora de Seguros, SA 

Autoridades de Supervisão Instituto de Seguros de Portugal e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

Reclamações 

As reclamações podem ser apresentadas em qualquer Balcão do Finibanco, SA, através de contacto telefónico 
para a linha de atendimento do Finibanco, SA - Telefone nº 220 004 200 ou directamente para a sede da 
Finibanco Vida - Companhia de Seguros de Vida, SA. 

Também poderão ser endereçadas reclamações através do Instituto de Seguros de Portugal e da Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários, sem prejuízo da possibilidade de recurso aos tribunais. 

Duração do Contrato Oito Anos e Um dia (com inicio em 04.06.2010 e vencimento em 05.06.2018) 

Risco de Perda dos Montantes 

Investidos 
O produto não garante o valor investido havendo, consequentemente, o risco de perda de capital. 

Principais riscos do produto 
Este produto está sujeito ao risco de mercado decorrente da volatilidade das taxas de juro do mercado e 
da solvabilidade dos emitentes dos títulos que compõem o fundo autónomo. 

Garantias, Opções e 

Coberturas 

- Em caso de Vida da Pessoa Segura no termo do contrato: Garante-se o pagamento do valor resultante da 
multiplicação do número de Unidades de Participação detidas pelo valor patrimonial de cada Unidade de 
Participação à cotação em vigor no momento de vencimento do contrato, não havendo qualquer garantia do 
capital investido.  

Em caso de Morte ou Invalidez Absoluta e Definitiva da Pessoa Segura, antes do termo do contrato, se o Valor 
do Resgate Total nessa data for inferior ao montante do prémio pago (liquido de custo de apólice e de eventuais 
resgates parciais efectuados) haverá lugar ao pagamento de um capital complementar correspondente à diferença 
entre estes dois factores, com um máximo de 100.000,00 euros por Pessoa Segura. 

O cálculo do valor da indemnização complementar será efectuado da seguinte forma: 

CR = (PUL-RGP)-CPC  

Em que:  CR = Capital em Risco da Garantia Complementar (com um limite máximo de 100.000,00 euros) 

PUL = Prémio Único Liquido de Custo de Apólice 

RGP = Resgates Parciais Ocorridos 

CPC = Capital Constituído à data 

Resgate e Resolução 

O Valor de Resgate parcial ou total será o correspondente ao Capital calculado, sujeito a penalizações ou 
comissões, de acordo com a cotação da Unidade de Participação no terceiro dia útil seguinte à data da recepção 
do pedido pela Seguradora. 

 Ao valor de resgate será deduzida a tributação de IRS, à taxa correspondente ao número de anos decorridos, dos 
rendimentos obtidos durante esse período (ver regime fiscal). 

O Tomador do Seguro que seja pessoa singular pode resolver o contrato, sem invocar qualquer causa, nos 30 
dias seguintes à recepção da Apólice, mediante comunicação dirigida à Finibanco Vida – Companhia de Seguros 
de Vida, SA. 

Esta resolução tem efeito retroactivo à data de inicio do contrato, havendo lugar à devolução do prémio pago 
deduzido dos custos de desinvestimento que comprovadamente a Seguradora tenha suportado (custos de 
alienação/desvalorização dos activos subjacentes). 

Tabelas de Valores de Resgate 

e Resolução 
Não existem 

Penalização 

Penalizações em caso de resgate: 

- Durante o primeiro ano de vigência: 1% sobre o valor resgatado; 

- Nos anos seguintes: 0,5% sobre o valor resgatado. 

O resgate ocorrido em consequência de morte ou de invalidez absoluta e definitiva da Pessoa Segura está isento 
de penalização. 

Penalização em caso de redução: Não aplicável 

Penalização em caso de transferência: Não aplicável 

Modalidades e Períodos de 

Pagamento de Prémios 

O Tomador do Seguro obriga-se ao pagamento antecipado do Prémio Único acrescido do Custo de Apólice (5,00 
euros) por débito na sua Conta Bancária. 

Não são admitidas entregas adicionais ou suplementares. 

Prémios Relativos a Garantias O montante mínimo de subscrição é de 1.000,00 euros. 

Fórmula de Cálculo Este produto não contempla qualquer participação nos resultados 
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Valorização da Componente 

Financeira 

A valorização da componente financeira de um contrato de seguro ligado a fundos de investimento depende da 
evolução do preço, avaliado a preços de mercado, dos activos financeiros que compõem esse fundo. 

Política de investimentos 

A política de investimentos definida para o fundo autónomo obedecerá aos seguintes critérios: 

- Mínimo de 45% constituídos por obrigações de taxa fixa, não subordinadas e emitidas em Euros, de 
entidades emitentes com notação de rating mínima de A (Standard & Poors) 

-Máximo de 35% constituídos por obrigações de taxa fixa, não subordinadas e emitidas em Euros, de 
entidades emitentes com notação de rating igual ou inferior a  A- (Standard & Poors) mas nunca inferior 
a BBB+ (Standard & Poors) 

-O remanescente estará sempre investida em depósitos 

Perfil do Tomador 
Produto dirigido a investidores com perfil de risco conservador / moderado, que estejam dispostos a assumir 
eventuais perdas do capital investido. 

Valor de Referência 
Na data de início do contrato o valor da Unidade de Participação será de 1,00 euro. 

Periodicidade da Cotação da Unidade de Participação: Diária, divulgada nos balcões do Finibanco S.A. 

Rendibilidade e Riscos 

Históricos 
Tendo em conta a data de início da comercialização, não existe histórico de rendibilidade e risco. 

Taxa Global de Custos Tendo em conta a data de início da comercialização, não existe histórico de custos 

Tabela de Custos 

Custos imputáveis ao Subscritor / Tomador do Seguro: 

- Comissão de Subscrição 0,00% 

- Custo de Apólice 5,00 euros 

- Comissão de Transferência 0,00% 

- Comissão de Resgate 1,00 % Durante o primeiro ano e 0,50% nos anos seguintes 

- Comissão de Endosso Não aplicável 

- Taxa de Supervisão 0,00% 

Custos imputáveis ao Fundo Autónomo: 

- Comissão de Gestão 1,00% ao ano, sobre o valor do fundo autónomo, debitada diariamente. 

- Componente Fixa Não aplicável 

- Componente Variável Não aplicável 

- Comissão de Depósito 0,00% 

- Taxa de supervisão 0,00% 

- Outros Custos: Custo da 
garantia Complementar 

A determinar mensalmente, a suportar pelo subscritor (Ver Notas) sendo 
que este valor representará, no máximo, de 0,175% do montante 

subscrito. 

Notas:  

- O custo da garantia complementar será determinado pela aplicação da taxa de prémio correspondente à idade 
média actuarial das Pessoas Seguras ao valor médio mensal do somatório dos Capitais em Risco. 

- O montante de Capitais em Risco em cada dia será determinado pela diferença positiva entre o valor total das 
Unidades de Participação activas à sua cotação inicial e o valor total dessas mesmas Unidades de Participação à 
cotação desse dia. Se o resultado for nulo ou negativo o Capital em Risco será inexistente.  

Regime Fiscal 

Tributação sobre os rendimentos de acordo com a legislação em vigor à data de início do contrato: 

- Reembolso no vencimento / termo do contrato (8 anos e 1 dia) – Retenção de IRS sobre o rendimento 
acumulado à taxa efectiva de 8%; 

- Resgate entre o 5º e o 8º anos de vigência do contrato – Retenção de IRS sobre o rendimento acumulado à taxa 
efectiva de 16%; 

- Resgate até ao 5º ano de vigência do contrato – Retenção de IRS sobre o rendimento acumulado à taxa efectiva 
de 20%. 

Isenção de Imposto de Selo nas transmissões por morte a favor dos Beneficiários indicados na proposta. 

Consulta de Outra 

Documentação 

Serão elaborados relatórios trimestrais sobre este produto que incluem, nomeadamente, a composição 
descriminada dos valores que constituem o património do fundo, a descrição da política de investimento definida 
para o fundo, a rendibilidade e a volatilidade obtidas. 

Estes relatórios estarão disponíveis nos Balcões do Finibanco, SA, no site institucional www.finibanco.pt e na 
sede da Finibanco Vida – Companhia de Seguros de Vida, SA. 

Contactos 

Quaisquer informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos: 

- Nos Balcões do Finibanco, SA; 

- Na Finibanco Vida – Companhia de Seguros de Vida, SA 

- No site institucional do Finibanco na Internet: www.finibanco.pt 

- Através da linha de atendimento Finibanco: Telefone nº 220 004 200 
 

http://www.finibanco.pt/
http://www.finibanco.pt/

