
Produto 
Financeiro 
Complexo

Seguros
de 

Capitalização

Valorização da Componente Financeira
A valorização depende da alocação de activos em cada momento. O 
valor líquido global do Fundo Autónomo é apurado deduzindo à soma 
dos valores que o integram a importância dos encargos efectivos ou 
pendentes, até à data de valorização da carteira. Para esse efeito, são 
considerados os seguintes encargos imputáveis ao Fundo Autónomo: 
despesas inerentes às operações de compra e venda de activos e 
comissão de gestão.

BPI Vida Taxa Fixa
ICAE – Instrumento de Captação de Aforro Estruturado
Seguro constituído em Portugal em 19 de Novembro de 2001
Prospecto Simplificado |  actualizado a 30 de Julho de 2010

Modalidades e períodos de pagamento de prémios
Contrato a prémios únicos

Prémios relativos a Garantias
Não Aplicável

Fórmula de Cálculo
Esta modalidade não confere Participação nos 
Resultados para além da variação da Unidade de 
Conta

Reclamações
As reclamações do Tomador do Seguro/Segurado (no caso de 
Seguros contributivos) são tratadas pelo Órgão designado pelo 
Banco Comercializador do seguro e sendo necessária a 
intervenção da BPI Vida, pela Administração desta. Existe a 
possibilidade de reclamação junto do Instituto de Seguros de 
Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, sem 
prejuízo do recurso aos tribunais.

Provedor
Francisco Medeiros Cordeiro Telf. – 213 431 045
Calçada Nova de S. Francisco nº10 -1º, 1200 - 300 Lisboa 
Fax. – 213 420 305; e-mail: provedor@provedorseguros.net

Empresa de Seguros
BPI Vida - Companhia de Seguros de Vida, S.A., com sede na 
Rua Braamcamp, 11 – 5º - 1250-049 LISBOA, Portugal e 
encontra-se legalmente autorizada a exercer a actividade 
seguradora em território português. 
A BPI Vida pertence ao Grupo Banco BPI.

Entidades Comercializadoras
Este Produto está actualmente fora de comercialização, estando 
assim inibido de quaisquer subscrições.

Autoridade de Supervisão
Instituto de Seguros de Portugal (ISP) e Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários (CMVM)

Duração do Contrato
O contrato terá a duração referida no Certificado Individual, podendo ser alterada por acordo entre a BPI Vida e o Tomador do 
Seguro/Segurado (no caso de Seguros contributivos).

Risco de perda dos montantes investidos
Neste contrato há risco de perda de montantes investidos.

Principais riscos do produto
Os principais riscos do produto dependem dos activos em que o Fundo Autónomo investe, nomeadamente:
- risco de variação de preço das obrigações a taxa fixa que fazem parte da carteira em cada momento: este risco pode ser elevado, dado 
que os preços das obrigações a taxa fixa variam em sentido contrário ao da variação das taxas de juro. Desta forma, quando as taxas de 
juro de longo prazo subirem, os preços das obrigações a taxa fixa descem e, quando as taxas de juro de longo prazo descerem, os preços 
das obrigações a taxa fixa sobem; 
- risco associado à possibilidade de, num determinado momento, poder existir uma concentração total dos investimentos num único 
Estado Membro da União Europeia, o que fará com que o Fundo Autónomo reflicta exclusivamente o risco e a rendibilidade das 
obrigações emitidas por esse Estado;
- risco de crédito do emitente. 
O Fundo Autónomo não sofrerá quaisquer efeitos da variação do euro face a outras moedas, uma vez que cobrirá o risco cambial de forma 
sistemática.

Garantias Opções e Coberturas
Não aplicável.

Direito de Renúncia
O Tomador do Seguro/Segurado (no caso de Seguros contributivos) pode solicitar a anulação do seu contrato até 30 dias após a recepção 
do Certificado Individual. Será restituído o valor do prémio único (entrega). O valor do prémio poderá ser deduzido dos custos de 
desinvestimento que o Segurador comprovadamente tiver suportado (custos de alienação/desvalorização dos activos subjacentes). 

Resgate e Resolução
Em qualquer  altura o Tomador do Seguro/Segurado (no caso de Seguros contributivos), pode solicitar o resgate total ou parcial das 
Unidades de Conta subscritas. Em caso de resgate (total ou parcial), terá direito ao valor da Unidade de Conta à primeira avaliação 
subsequente à data de recepção do pedido do resgate multiplicado pelo número de Unidades de Conta a resgatar. No resgate total o 
número de Unidades de Conta a resgatar coincide com o número de Unidades de Conta subscritas, deduzidas das Unidades de Conta já
resgatadas. A liquidação do resgate é efectuada 5 dias úteis após a data da primeira avaliação subsequente à data de recepção do pedido 
de resgate. O valor de cada Unidade de Conta é calculado diariamente excepto Sábados, Domingos e Feriados, estando o seu valor 
disponível no site www.bpiinvestimentos.pt.
O valor a receber poderá ser inferior ao capital investido.

Tabela de Valores de Resgate e de Resolução
Não aplicável.

Penalização
As comissões a cargo do Tomador do Seguro/Segurado (no caso de Seguros contributivos) são calculadas sobre o valor das Unidades de 
Conta na data em que a operação se efectua. Comissão de Resgate: Máximo de 1% sobre entregas com menos de um ano. Para efeito de 
apuramento da comissão de resgate considerar-se-ão resgatadas as entregas que tiverem sido subscritas há mais tempo.
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Política de Investimento
A gestão do Fundo Autónomo BPI Vida Taxa Fixa visa proporcionar aos seus Segurados o acesso a uma carteira de activos de taxa fixa, 
privilegiando actualmente o investimento em obrigações governamentais a taxa fixa da zona euro. À política de investimento do Fundo 
Autónomo BPI Vida Taxa Fixa está vedado o investimento em acções com direito de voto e em obrigações convertíveis.

Revisão da Política de Investimento
A presente política de investimento será revista pelo menos de 3 em 3 anos.

Regime Fiscal
O regime fiscal exposto corresponde à interpretação adoptada pela BPI VIDA das regras legais em vigor aplicáveis aos seguros do ramo 
“Vida”. Os rendimentos resultantes do reembolso estão sujeitos a taxas de tributação distintas em função do prazo decorrido do contrato. 
Para os contratos de seguro que sejam resgatados antes de decorrido um período de 5 anos ou que não reúnam os requisitos a seguir 
indicados a tributação será de 21.50%. Quando o Segurado realizar 35% das entregas na primeira metade de vigência do contrato, a 
tributação aplicável aos rendimentos de um residente em Portugal é a seguinte: Resgate ocorrido a partir do 5º até ao 8º ano (por contrato) 
– 17.20%; Resgate ocorrido a partir  do 8º ano (por contrato) – 8.60%. Os valores recebidos ao abrigo deste seguro não estão sujeitos a 
Imposto de Selo. A BPI VIDA não assume qualquer responsabilidade pelas consequências decorrentes de eventuais alterações do regime 
fiscal actualmente em vigor ou de uma diferente interpretação das normas legais aplicáveis aos seguros do ramo “Vida”.

Lei Aplicável
Salvo acordo entre as partes em sentido diverso, aplica-se ao presente contrato a legislação portuguesa, a regulamentação em vigor, 
designadamente o Decreto-Lei 94-B/98 de 17 de Abril, o Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários nº 8/2007 e o 
Decreto-Lei 72/2008 de 16 de Abril.

Informação relativa aos Fundos de Investimento Afectos
Para quaisquer esclarecimentos deverão ser contactados os 
balcões do Banco Português de Investimento, do Banco BPI, ou a 
BPI Vida.

Informação Adicional
Consulta de outra documentação  

www.bpiinvestimentos.pt
Contactos

BPI Directo: (808 200 500)

Perfil do Tomador
O BPI Vida Taxa Fixa destina-se a investidores com uma tolerância média ao risco, dado que existe o risco de perda do montante investido, 
e que estejam na disponibilidade de imobilizar as suas poupanças por um período mínimo recomendado de 2 anos.

BPI Vida Taxa Fixa
ICAE – Instrumento de Captação de Aforro Estruturado
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Evolução da Unidade de Conta Rendibilidade e Risco

Rendibilidade, Risco e Classe de Risco Os dados que serviram de base ao 
apuramento dos riscos e da 
rendibilidade histórica são factos 
passados e, como tal, poderão não se 
verificar no futuro. O valor investido 
pode aumentar ou diminuir em função 
do nível de risco que varia entre 1 
(risco mínimo) e 6 (risco máximo).

Rotação Média da Carteira
(ano 2009)
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1.14%TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC)

€ 9,532TOTAL
0.00%0Outros Custos
0.00%0Custos de Auditoria
0.00%0Comissão de Depósito
0.00%0Componente Variável
1.14%€ 9,532Componente Fixa

Comissão de gestão 

% VLGF(1)ValorCustos

121%Rotação média da carteira %
€ 835,261,74Valor médio da carteira

€ 1.007,432,85Volume de Transacções

Taxa Global de Custos Tabela de Custos

Máx. 1% (sobre entregas < 1ano)

0.00%Outros Custos
0.00%Taxa de Supervisão 
0.00%Comissão de Depósito
0.00%Componente Variável

1.15% / anoComponente Fixa
Comissão de Gestão
Imputáveis ao Fundo

0.00%Taxa de Supervisão

Comissão de Resgate
n.a.Comissão de Transferência 

0.00%Comissão de Subscrição

Imputáveis ao tomador de seguro / segurado (no caso de 
seguros contributivos)
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BPI Vida Taxa Fixa
ICAE – Instrumento de Captação de Aforro Estruturado
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