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Empresa de Seguros VICTORIA Seguros de Vida, S.A. com sede na Av. da Liberdade 200 – Lisboa, Portugal. Entidade legalmente autorizada a 
exercer a actividade seguradora em território português. 

Entidades Comercializadoras VICTORIA Seguros de Vida, S.A., através das suas delegações e rede de mediadores autorizados (listagem disponível nas 
delegações da companhia). 

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

Reclamações Qualquer reclamação será analisada pela VICTORIA podendo também as partes interessadas pedir a intervenção do Instituto 
de Seguros de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, sem prejuízo de recurso à via judicial. 

Duração do Contrato Estabelecida pelo tomador de seguro. 

Principais Riscos do Produto O valor da unidade de conta pode variar em função dos activos que compõem o fundo autónomo, estando sujeito à 
evolução das cotações, e da taxa de juro dos activos em que investe. O risco de crédito, cambial e dos mercados 
accionistas também poderá influenciar a valorização do fundo autónomo. 

Risco de Perda dos Montantes 
Investidos 

A VICTORIA garante em qualquer momento os montantes investidos e o rendimento garantido até à data. Apenas 
existe risco de perda dos montantes investidos em caso de insolvência da companhia de seguros. 

Garantias, Opções e Coberturas Em caso de morte, vencimento ou resgate (total ou parcial), a VICTORIA garante o maior dos seguintes valores: a) Valor das 
unidades de participação à data do respectivo processamento; b) Capital garantido acrescido do rendimento garantido 
capitalizado até à data de processamento; O pagamento do valor será efectuado por crédito na conta que seja indicada, até 5 
dias úteis a contar da data do pedido entrar na VICTORIA tendo por base o valor da unidade de conta do dia do 
processamento do pagamento, sendo este efectuado a preço desconhecido. 

O capital garantido, acrescido do rendimento garantido corresponde à capitalização à taxa de rendimento garantida, dos 
montantes investidos líquidos de encargos de subscrição e deduzidos de eventuais resgates parciais. A taxa de rendimento 
garantida em cada ano civil corresponde a 75% da média simples da taxa “Euribor a 12 meses – base 365 dias” do mês de 
Dezembro do ano anterior.  

Resgate (total ou parcial) Em qualquer altura, o tomador do seguro pode solicitar o resgate total ou parcial do contrato. O valor de resgate corresponde 
ao maior entre os seguintes valores: a) Valor das unidades de participação à data do respectivo processamento; b) Capital 
garantido acrescido do rendimento garantido capitalizado até à data de processamento; Sobre este montante incide o encargo 
indicado na tabela de penalizações de acordo com a modalidade de seguro subscrita. 

Poderão ser efectuados resgates parciais desde que o valor correspondente às unidades de conta não resgatadas seja no 
mínimo de € 1.000,00. O pagamento do valor será efectuado por crédito na conta que seja indicada, até 5 dias úteis a contar 
da data do pedido entrar na VICTORIA tendo por base o valor da unidade de conta do dia do processamento do pagamento, 
sendo este efectuado a preço desconhecido. 

Resolução 

(Cessação antecipada do Contrato de 
Seguro) 

O contrato pode ser resolvido unilateralmente pelo tomador de seguro (cliente) sem invocar justa causa, nos 30 dias imediatos 
à data da recepção da apólice. A resolução tem efeitos retroactivos, podendo ser deduzido ao montante investido o custo da 
apólice de € 25. 

Tabela de Valores de Resgate e 
Resolução 

Não aplicável. 

 

Modalidades e Períodos de 
Pagamento de Prémios 

A modalidade “Poupança Crescente” (prémios programados) permite o investimento através de entregas com uma 
periodicidade pré-definida, podendo em qualquer momento serem entregues prémios adicionais. Na modalidade “Investimento 
Flexível” (prémio único) o contrato será efectuado através de um investimento único, podendo em qualquer momento serem 
entregues prémios adicionais. 

 Encargo de Subscrição (Incide sobre o Montante Investido) 

Montante Investido (Prémio) Modalidade Poupança Crescente 

(prémios programados) 

Modalidade Investimento Flexível 

(prémio único) 

≤ € 10.000 

3,0% 

3,0% 

> € 10.000 e  ≤ € 50.000 1,50% 

> € 50.000 e  ≤ € 125.000 1,0% 

> € 125.000 0,5% 
 

Penalização   Encargo de Resgate (Incide sobre o valor de Resgate) 

Ano de Vigência Modalidade Poupança Crescente 

(prémios programados) 

Modalidade Investimento Flexível 

(prémio único) 

1º ano 5,00% 0,75% 

2º ano 2,00% 0,50% 

3º ano 1,00% 0,20% 
 

Prémios Relativos a Garantias Os montantes mínimos de subscrição são os seguintes: 

Período 

(desde 02.11.1999) 

Modalidade Poupança Crescente 

(prémios programados) 

Modalidade Investimento Flexível 

(prémio único) 

Mensais € 50  

Trimestrais € 150 

Semestrais € 300 

Anuais € 600 

Entregas Únicas ou Adicionais € 1.000 € 1.000 
 



PROSPECTO SIMPLIFICADO (actualizado a 28 de Julho de 2010) 
VICTORIA Garantia Rendimento - Constituído em 2 de Novembro de 1999 

 VICTORIA – Seguros de Vida, S.A. - Av. Liberdade, 200 1250-147 Lisboa Portugal - Telf. 21 313 41 00 - Fax. 21 313 47 00 Pág. 2/2 
Matriculada na C.R.C. de Lisboa e NIPC N.º 502 821 060 - Capital Social  EUR 8.500.000 

 

 

Fórmula de Cálculo e atribuição 
da participação nos resultados 

Não aplicável 

Valorização da Componente 
Financeira 

O capital e o rendimento são garantidos em qualquer momento, sujeito a risco de crédito da VICTORIA. O rendimento 
garantido é capitalizado diariamente à taxa de rendimento garantida. A valorização do Seguro está dependente da evolução 
do Valor da Unidade de Conta do Fundo Autónomo. Este valor é calculado diariamente dividindo o valor patrimonial do Fundo 
pelo número de unidades de conta em circulação e está disponível em www.victoria-seguros.pt. O valor de unidade de conta 
depende da valorização dos activos que compõem o fundo, sendo utilizadas, para efeitos de avaliação, as cotações de fecho 
para os instrumentos financeiros admitidos à negociação em mercados regulamentados. Nos casos em que tal não seja 
possível é utilizado o fair value (valor justo) respectivo. 

Perfil de Risco do Tomador O Produto destina-se a investidores conservadores e avessos ao risco, que procurem um instrumento de poupança com 
vantagens fiscais, rendimento mínimo e capital garantido. 

Evolução da Unidade de Conta 
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Rentabilidades e Risco Históricos 

Ano Rendibilidade
Risco (mínimo:1 

máximo:6)

Taxa 

Garantida

2009 0,02% 1 - baixo 2,63%

2008 1,60% 1 - baixo 3,65%

2007 0,68% 1 - baixo 2,98%

2006 -1,16% 2 - médio / baixo 2,12%

2005 3,15% 1 - baixo 1,75%

2004 2,02% 1 - baixo 1,81%

2003 2,55% 1 - baixo 2,18%

2002 2,65% 1 - baixo 2,51%

2001 3,79% 2 - médio / baixo 3,71%

2000 3,53% 2 - médio / baixo 2,91%  

Advertência: As rentabilidades divulgadas representam dados 
passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura, 
porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou 
diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco 
mínimo) e 6 (risco máximo). 

Rentabilidade e Risco Históricos (Gráf.) 
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Taxa Global de Custos e 
Rotação Média da Carteira 

 

 

Taxa Global de Custos (TGC): 1,38% 
Custos Valor (€) % Valor Fundo

Comissão de Gestão 82.453,23           1,33%

Comissão de Depósito 3.147,85             0,05%

Outros Custos 108,00                0,00%

Total 85.709,08           

TGC 1,38%  

Rotação Média da Carteira: 24,57% 

Volume Transacções 1.527.922,00 €    

Valor Médio da Carteira 6.218.065,02 €    

Rotação Média da Carteira 24,57%  

Tabela de Custos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imputáveis directamente ao participante:  

Comissão de Subscrição: Modalidade Poupança Crescente 
(prémios únicos) 

Modalidade Investimento Flexível 
(prémios programados) 

Até 10.000,00 Eur 
De 10.000 Eur a 50.000,00 Eur 
De 50.000,00 Eur a 125.000 Eur 
Superior a 125.000,00 Eur 

3,0% para qualquer montante 3,0% 
1,5% 
1,0% 
0,5% 

   

Comissão de Resgate: Modalidade Poupança Crescente 
(prémios únicos) 

Modalidade Investimento Flexível 
(prémios programados) 

 1º ano 
 2º ano 
 3º ano 

5,00% 
2,00% 
1,00% 

0,75% 
0,50% 
0,20% 

 

Imputáveis directamente ao Fundo: 

Comissão de Gestão (componente fixa) 1,30% taxa anual (comissão é cobrada mensalmente) 
  

Comissão de Depósito 0,05% ao ano 

Outros Custos: O Fundo suporta todas as despesas relativas à compra, venda e outras operações de activos por conta do Fundo. Os custos 
relativos aos honorários dos Auditores do Fundo e à Taxa de Supervisão são suportados pela Entidade Gestora. 

Regime Fiscal  

(Actualizado a 28-07-2010) 

A descrição do regime fiscal apresentado, não dispensa a consulta da legislação em vigor nem constitui garantia de que tal 
informação se mantenha inalterada. Sobre o rendimento serão aplicadas as seguintes taxas: 

Até ao 5º ano: 21,5% 

A partir do 5º ano até ao 8º ano 17,2% (*) 

A partir do 8º ano: 8,6% (*)    

(*) Desde que, na primeira metade do contrato, tenham sido pagos pelo menos 35% dos prémios. 

Informação Relativa ao Fundo 
de Investimento 

(Política de Investimento) 

O Fundo investe essencialmente no Mercado Obrigacionista, quer em Obrigações de Dívida Pública quer em Obrigações de 
Empresas. Adicionalmente, prevê-se que apenas 5% do investimento em Obrigações poderá deter uma notação de rating 
inferior a A-, e que não poderão existir títulos com rating inferior a BBB-. O investimento no mercado accionista será no 
máximo de 30% do valor do Fundo. O investimento no mercado imobiliário está limitado a 15% do património do Fundo e 
poderá ser efectuado directamente ou indirectamente através de fundos de investimento imobiliário. O investimento em 
activos denominados em moedas diferentes de Euro está limitado a 15%. O Fundo poderá investir em instrumentos derivados 
com objectivo de protecção de capital e rendimento. 

Consulta de Outra 
Documentação 

O presente prospecto contém apenas a informação essencial relativa ao Seguro e não dispensa a consulta das Condições 
Gerais da Apólice. Para este produto é elaborado um Relatório com periodicidade mensal que inclui a composição 
discriminada dos valores que constituem o património do Fundo afecto ao Instrumento de Captação de Aforro Estruturado 
(ICAE) e a descrição da política de investimento, a explicação dos eventuais desvios verificados na sua implementação, bem 
como a apresentação da rendibilidade e volatilidade obtidas. O relatório está disponível em www.victoria-seguros.pt 

Contactos Avenida da Liberdade, nº. 200 – 1250-145 LISBOA   

Tel: 213 143 100 / Fax: 213 134 700 / victoria@victoria-seguros.pt / www.victoria-seguros.pt 

http://www.victoria-seguros.pt/
mailto:victoria@victoria-seguros.pt
http://www.victoria-seguros.pt/

