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Empresa de Seguros  Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida S.A.,  com Sede na Rua da Mesquita, nº 6 - Torre A 
- 2º - 1070 238 Lisboa, Portugal (pertence ao Grupo Santander). A Santander Totta Seguros encontra-se 

legalmente autorizada a exercer a actividade seguradora em território português. 

Entidades 
Comercializadoras 

Banco Santander Totta, através dos respectivos balcões. 

Autoridades de 
Supervisão 

Instituto de Seguros de Portugal e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

Lei Aplicável Em tudo o que não estiver previsto nas condições gerais, especiais e particulares do contrato, aplicam-se as 

disposições da lei portuguesa. Para todas as questões emergentes deste contrato será competente o foro da 
comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

Reclamações A Seguradora compromete-se a proceder à análise de qualquer reclamação referente ao contrato, 

comunicada pelo Tomador de Seguro, Pessoa Segura ou Beneficiário, e informará dos resultados da mesma 
dentro de um prazo razoável, sem prejuízo da possibilidade de reclamação junto do Instituto de Seguros de 

Portugal ou do recurso aos tribunais. 

  

Duração do Contrato Não aplicável. 

Risco de Perda dos 

Montantes Investidos 
O risco de investimento é suportado pelo Tomador de Seguro. 

Garantias, Opções e 

Coberturas 

Rendimento mínimo garantido Não aplicável. 

Taxa de juro mínima garantida Não aplicável. 

Duração da garantia Não aplicável. 

Valor mínimo de resgate Não aplicável. 

Coberturas complementares e condições para 
concretização 

A Seguradora garante o pagamento do valor da 
respectiva Unidade de Conta. 

Em caso de morte da Pessoa Segura durante a 
vigência do contrato, o pagamento aos Beneficiários 

do valor da respectiva Unidade de Conta à data do 
óbito. 

Produtos derivados associados às garantias, opções e 
coberturas 

Com finalidades de gestão de risco de taxa de juro 

e/ou acções poderão ser utilizados produtos 
derivados, como são exemplo Forward Rate 

Agreements (FRA’s) ou Interest Rate Swaps (IRS’s), 
futuros ou opções, nomeadamente sobre índices de 

acções, os quais são utilizados como instrumentos 
de cobertura de risco de taxa de juro e/ou acções. 

Resgate e Resolução O contrato apenas poderá ser objecto de resgate parcial ou total a pedido expresso do Tomador de Seguro.  

Os pedidos de resgate são processados diariamente, sendo o valor entregue ao cliente resultante da venda 

dos activos da sua carteira. O resgate corresponde ao valor da UP conhecido e divulgado no 2º dia 

subsequente ao do respectivo pedido, deduzido da eventual penalização de resgate, caso se aplique. Deste 
modo, as ordens de resgate serão efectuadas com desconhecimento do valor da unidade de participação a 

que forem concretizadas. 

O critério de selecção das unidades de participação objecto de resgate/transferência é o FIFO. 

Esgotados os meios líquidos detidos pelo Agrupamento de Fundos e o recurso ao endividamento, nos 

termos legais e regulamentarmente estabelecidos, quando os pedidos de resgate de unidades de participação 
excederem, num período não superior a cinco dias, 10% do valor líquido global do Agrupamento de 

Fundos, a Seguradora poderá mandar suspender as operações de resgate.   

O respectivo valor será liquidado até ao 5º dia útil seguinte ao do pedido, excepto se existir necessidade de 

venda de activos cuja liquidez não permita a sua liquidação nesse prazo. 

Alguns activos que compõem a carteira têm um prazo de liquidação que poderá ir até 120 dias, pelo que o 
resgate (máx 20% da carteira) poderá ter um prazo máximo idêntico.  

Em caso de resgate parcial, o número de Unidades de Participação afectos ao contrato, bem como o 

correspondente valor da Unidade de Conta, serão ajustados em conformidade. Em caso de resgate total, o 
contrato considera-se automaticamente extinto. 

O valor da Unidade de Participação do Fundo será determinado diariamente, dividindo o património líquido 

global do mesmo pelo número de Unidades de Participação em circulação. 

Na transferência entre fundos (resgate e subscrição simultâneo entre fundos), a data de efectivação da 

subscrição será igual à data em que se disponibilizará o valor do fundo resgatado, observando um pré-aviso 
mínimo de 3 dias úteis. As ordens de transferência, serão efectuadas pelo valor da unidade de participação 

conhecido e divulgado na data da efectivação. 

Ao subscritor assiste o direito de renúncia, a exercer no prazo de 30 dias a contar da recepção da apólice, 

mediante carta registada com aviso de recepção, a remeter para a sede da seguradora, sendo aplicável o 

regime previsto no artigo 183º do Dec.-Lei nº94 B/98 de 17 de Abril. 
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Tabela de valores de 
resgate e de resolução 

Não Aplicável. 

Penalização Caso o Tomador de Seguro proceda ao resgate antecipado (total ou parcial), o valor de resgate será igual ao 

valor da Unidade de Conta deduzido de uma comissão de resgate em função do tempo decorrido entre a 
data de pagamento do resgate e a data de subscrição de cada prémio, nos seguintes termos:  

- aplica-se uma comissão de resgate de, no máximo, 1% às entregas efectuadas no Agrupamento em que o 
tempo decorrido entre a data de pagamento do resgate e a data de subscrição seja igual ou inferior a 6 meses; 

- não se aplica comissão às entregas no Agrupamento em que o tempo decorrido entre a data de pagamento 
do resgate e a data da subscrição seja superior a 6 meses. 

-A transferência entre fundos integrantes do UL Premium Selection - Agrupamento de Fundos, encontra-se 
sujeita a uma comissão máxima de 0,25% sobre o valor transferido.  

Modalidades e 
períodos de 

pagamento de prémios 

O valor de subscrição mínimo inicial do Agrupamento de Fundos é de 24.000 euros. O Tomador do Seguro 
pode subscrever apenas um dos fundos integrantes do UL Premium Selection - Agrupamento de Fundos, 

dois ou todos os fundos integrantes. O valor mínimo de subscrição inicial de cada fundo integrante do UL 
Premium Selection - Agrupamento de Fundos é de 8.000,00 euros. 

Durante a vigência do contrato e mediante a aceitação da seguradora, poderão ser permitidas entregas 
extraordinárias, respeitando o valor mínimo de 4.000,00 euros para cada fundo e 12.000 euros pelo 

Agrupamento de Fundos. 

A subscrição será efectuada ao valor da unidade de participação conhecido e divulgado no 2.º dia útil 

posterior à data do pedido de subscrição. Deste modo, as ordens de subscrição serão efectuadas com 
desconhecimento do valor da unidade de participação a que forem concretizadas. A liquidação da subscrição 

será efectuada no segundo dia útil subsequente à data do respectivo pedido. 

São de conta do Tomador de Seguro os eventuais encargos devidos ou permitidos por lei.  

O não pagamento do prémio concede à Seguradora, nos termos legais, a faculdade de, mediante aviso por 
carta registada dirigida ao Tomador de Seguro / Pessoa Segura, proceder à resolução do contrato.  

Prémios relativos a 

garantias 

Não Aplicável. 

Fórmula de cálculo e 
atribuição da 

participação nos 
resultados 

Não Aplicável. 

Valorização da 
componente 

financeira 

A selecção dos activos que vão constituir o Fundo visam a optimização do binómio risco \ rendibilidade da 
sua carteira.  

Os activos afectos a este contrato são constituídos maioritariamente por: 

- Obrigações de Taxa Indexada, obrigações de taxa fixa, títulos de dívida pública, títulos de participação, 

obrigações convertíveis, (ou Fundos de investimento que invistam nestes mercados); 

- Acções (ou Fundos de investimento que invistam nestes mercados); 

- Commodities (através de fundos de investimento) 

- Imobiliário, através de Fundos de Investimento Imobiliário ou através de investimento directo em 

terrenos, edifícios e acções de sociedades imobiliárias.  

Poderão ser contratados depósitos a prazo ou ainda, instrumentos financeiros derivados na óptica da 

cobertura de risco de taxa de juro, p. ex., FRA’s ou IRS’s bem como operações de compra de contratos de 
futuros sobre índices de acções. A evolução dos activos afectos a estes contratos de seguro dependerá 

principalmente da evolução das taxas de juro do mercado e dos spreads de risco de crédito dos respectivos 
emitentes e da evolução dos mercados accionistas. 

O Agrupamento poderá investir em valores mobiliários que não se encontrem admitidos à cotação em 
bolsas de valores ou noutros mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia, ou em 

mercados análogos de países da OCDE, até ao limite permitido legalmente, que é actualmente de 15%.  

O Agrupamento poderá investir em valores mobiliários expressos em moedas distintas do Euro, até ao 

limite máximo permitido legalmente, que é actualmente de 20%. Poderá ser efectuada cobertura cambial na 
medida em que revelar adequado. 

O risco dos Fundos depende da alocação de activos na carteira em cada momento e do risco associado a 
cada classe de activos. 

Os Fundos estão sujeitos a risco de variabilidade de rendimentos gerados pelos activos que o compõem, 
nomeadamente risco de taxa de juro, risco de crédito, risco de variação de preço da sua componente em 

acções, bem com da sua componente de “commodities”, variando o valor das unidades de participação em 
função desses factos.  

Poderá ser efectuada a cobertura destes riscos através da celebração de contratos de futuros e opções e da 
contratação de taxas forward (FRAS) e contratação de swaps.  

Risco cambial, caso se opte por investimentos em activos não denominados em Euros, pode ser efectuada a 
respectiva cobertura cambial via forwards. 
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Perfil do Tomador 1) Fundo Perfil Prudente:  

O Fundo destina-se a investidores com alguma aversão ao risco, que tenham por objectivo a obtenção de 

uma rendibilidade superior às taxas de juro de mercado (depósito a prazo) mas que estejam dispostos a 
assumir os ri scos associados aos activos que compõem o Fundo, nomeadamente eventuais perdas de capital. 

Os investidores deverão ter uma perspectiva de manutenção do seu investimento por um prazo médio 
indicativo de, no mínimo, 1 ano.  

2) Fundo Perfil Dinâmico:  

O Fundo destina-se a investidores com alguma propensão ao risco, que tenham por objectivo a obtenção de 

uma rendibilidade atractiva, mas que estejam dispostos a assumir os riscos associados aos activos que 
compõem o Fundo, nomeadamente eventuais perdas de capital. Os investidores deverão visar a optimização 

do binómio risco / rendibilidade através da diversificação da sua carteira de investimento por várias classes 
de activos, tendo uma perspectiva de manutenção do seu investimento por um prazo médio indicativo de, 

no mínimo, 2 anos. 

3) Fundo Perfil Valorização-Acções:  

O Fundo destina-se a investidores com propensão ao risco, que tenham por objectivo a obtenção de uma 
rendibilidade muito atractivas não estando totalmente investido em activos com risco por forma a optimizar 

o binómio risco / rendibilidade através da diversificação da sua carteira de investimento por várias classes de 
activos. Os investidores podem vir a incorrer num risco de perda de capital acentuado, pelo que, deverão ter 

uma perspectiva de manutenção do seu investimento por um prazo médio indicativo de, no mínimo, 3 anos. 

 
AGRUPAMENTO DE FUNDOS UL PREMIUM SELECTION – FUNDO PERFIL PRUDENTE  

 

Evolução da Unidade de Participação  
(de Abril de 2006 a Dezembro de 2008) 

Rentabilidade e Riscos Histórico 
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2008
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Ano Rendibilidade* Risco Classe de Risco 

2007 2,65363% 1,20365% 1 

2008 -14,08710% 7,03641% 3 

* Rendibilidades ilíquidas de comissão de resgate conforme o ponto Penalização. 
 

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o v alor do 
investimento pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco, que varia entre 1 (risco baixo) e 6 (risco muito alto). 

 

TAXA GLOBAL DE CUSTOS – 2008 TABELA DE CUSTOS 

Tabela de Custos relevantes para efeitos da Taxa Global de 
Custos 

Tabela de Custos imputáveis ao fundo de investimento 
afecto ao contrato de seguro e aos tomadores de seguro 

Custos Valor € %VLGF 1 Custos % da Comissão 

Comissão de Gestão  104.125,30 0,50137 Imputáveis ao tomador de seguro 

       Componente Fixa 104.125,30 0,50137 Comissão de Subscrição Isento 

       Componente Variável 0 0 Comissão de Transferência  Até 0,25% 

Comissão de Depósito  0 0 Comissão de Resgate Ver Penalização 

Custos de Auditoria 0 0 Taxa de Supervisão - 

Outros Custos 0 0 Imputáveis ao Fundo 

Total / Taxa Global de Custos 

(TGC) 

104.125,30 0,50137 
Comissão de Gestão  Até 0,75% 

1 Média relativa ao período de referência.    Componente Fixa - 

Rotação média da carteira no período de referência    Componente Variável - 

Volume de Transacções 55.532.383,01 Comissão de Depósito - 

Valor médio da carteira 20.768.153,53 Taxa de Supervisão - 

Rotação média da carteira (%) 2,6739 Outros Custos - 
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AGRUPAMENTO DE FUNDOS UL PREMIUM SELECTION – FUNDO PERFIL DINÂMICO  

 

Evolução da Unidade de Participação  

(de Abril de 2006 a Dezembro de 2008) 
Rentabilidade e Riscos Histórico 

 

 
 

 

2007

2008-25%
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Ano Rendibilidade* Risco 
Classe de 

Risco 

2007 3,49208% 2,90989% 2 

2008 -22,55421% 12,01832% 4 

* Rendibilidades ilíquidas de comissão de resgate conforme o ponto Penalização. 

 
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor do 

investimento pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco, que varia entre 1 (risco baixo) e 6 (risco muito alto). 

TAXA GLOBAL DE CUSTOS – 2008 TABELA DE CUSTOS 

Tabela de Custos relevantes para efeitos da Taxa Global de 

Custos 

Tabela de Custos imputáveis ao fundo de investimento 

afecto ao contrato de seguro e aos tomadores de seguro 

Custos Valor € %VLGF 1 Custos % da Comissão 

Comissão de Gestão  69.119,22 0,758206 Imputáveis ao tomador de seguro 

       Componente Fixa 69.119,22 0,758206 Comissão de Subscrição Isento 

       Componente Variável 0 0 Comissão de Transferência  Até 0,25% 

Comissão de Depósito  0 0 Comissão de Resgate Ver Penalização 

Custos de Auditoria 0 0 Taxa de Supervisão - 

Outros Custos 0 0 Imputáveis ao Fundo 

Total / Taxa Global de Custos 

(TGC) 

69.119,22 0,758206 
Comissão de Gestão  Até 0,90% 

1 Média relativa ao período de referência. Componente Fixa - 

Rotação média da carteira no período de referência Componente Variável - 

Volume de Transacções 25.707.651,85 Comissão de Depósito - 

Valor médio da carteira 9.191.712,03 Taxa de Supervisão - 

Rotação média da carteira (%) 2,7971 Outros Custos - 
  

 
AGRUPAMENTO DE FUNDOS UL PREMIUM SELECTION – FUNDO PERFIL VALORIZAÇÃO-ACÇÕES  

Evolução da Unidade de Participação  
(de Abril de 2006 a Dezembro de 2008) 

Rentabilidade e Riscos Histórico 

 
 

 

2007

2008-30%

-20%

-10%

0%

10%

 

Ano Rendibilidade* Risco Classe de Risco 

2007 4.48303% 5,41047% 3 

2008 -27,34787% 14,01375% 4 
* Rendibilidades ilíquidas de comissão de resgate conforme o ponto Penalização. 

 
 

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor do 
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investimento pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco, que varia entre 1 (risco baixo) e 6 (risco muito alto). 

TAXA GLOBAL DE CUSTOS – 2008 TABELA DE CUSTOS 

Tabela de Custos relevantes para efeitos da Taxa Global de 
Custos 

Tabela de Custos imputáveis ao fundo de investimento 
afecto ao contrato de seguro e aos tomadores de seguro 

Custos Valor € %VLGF 1 Custos % da Comissão 

Comissão de Gestão  31.356,49 1,00274 Imputáveis ao tomador de seguro 

       Componente Fixa 31.356,49 1,00274 Comissão de Subscrição Isento 

       Componente Variável 0 0 Comissão de Transferência  Até 0,25% 

Comissão de Depósito  0 0 Comissão de Resgate Ver Penalização 

Custos de Auditoria 0 0 Taxa de Supervisão - 

Outros Custos 0 0 Imputáveis ao Fundo 

Total / Taxa Global de Custos 
(TGC) 

31.356,49 1,00274 
Comissão de Gestão  Até 1.05% 

1 Média relativa ao período de referência. Componente Fixa - 

Rotação média da carteira no período de referência Componente Variável - 

Volume de Transacções 7.743.252,83 Comissão de Depósito - 

Valor médio da carteira 3.127.086,13 Taxa de Supervisão - 

Rotação média da carteira (%) 2,4762 Outros Custos - 
  

Regime Fiscal Os rendimentos auferidos por pessoas singulares, residentes em território português, decorrentes de prémios 

entregues para Seguros de Vida, são tributados, em sede de IRS, por retenção na fonte, à taxa liberatória de 
20%, 16% ou 8%, conforme o resgate ou remição se verifique, respectivamente, até cinco anos, após cinco 

anos e até oito anos, ou após oito anos de vigência do contrato. O titular poderá, porém, optar pelo 
respectivo englobamento, caso em que a taxa efectiva de tributação dos juros depende do escalão de 

tributação a que o respectivo beneficiário estiver sujeito. 

Em sede de Imposto de Selo, as transmissões gratuitas de valores provenientes de Seguros de Vida não são 

sujeitas a Imposto de Selo, independentemente da relação jurídica existente entre o tomador e o beneficiário. 

A presente cláusula constitui um simples resumo do actual regime fiscal aplicável e não dispensa a consulta 

integral da legislação relevante. 

  

Informação relativa 

aos fundos de 
investimento afectos 

Agrupamento de Fundos, constituído por 3 fundos autónomos de investimento mobiliários: Fundo Perfil 

Prudente, Fundo Perfil Dinâmico, Fundo Perfil Valorização - Acções, podendo vir a ser adicionados outros 
fundos ao Agrupamento. 

O património de cada Fundo Autónomo de Investimento, obedecerá a critérios rigorosos de segurança e 
rentabilidade. A composição dos activos afectos a este Agrupamento de Fundos será feita de acordo com as 

disposições legais aplicáveis. Cada Fundo Autónomo de Investimento será dividido em Unidades de 
Participação de valor dependente da evolução da rendibilidade dos activos daquele Fundo. 

O valor do Agrupamento de Fundos e dos respectivos Fundos Autónomos de Investimentos será 
determinado pela Seguradora e comunicado ao Tomador de Seguro através de relatórios com periodicidade 

mensal e anual que incluem, nomeadamente a composição discriminada dos valores que constituem o 
património de cada fundo afectos ao ICAE, descrição da política de investimentos definida para o Fundo e a 

explicação dos eventuais desvios verificados na sua implementação, bem como a apresentação de 
rendibilidades e volatilidades obtidas. Esses relatórios estão disponíveis na sede da Santander Totta Seguros, 

Companhia de Seguros de Vida, S.A. e na rede de balcões do Banco Santander Totta, S.A.. 

As garantias desta apólice são determinadas em função do valor das Unidades de Participação de cada 

Fundo Autónomo de Investimento ligado a esta modalidade. A Unidade de Participação é um instrumento 
contabilístico usado na determinação do valor da Apólice. O Tomador de Seguro / Pessoa Segura não 

adquire qualquer direito sobre os Fundos Autónomos de Investimento ligados a esta modalidade.  

A política de investimentos prossegue objectivos de prudência, risco e rentabilidade,  procurando evitar 

riscos de perdas, assim como a optimização do binómio risco \ rendibilidade das carteiras. A política de 
investimentos rege-se de acordo com regras definidas pelo Instituto de Seguros de Portugal e pelas normas 

internas da Seguradora. A política de investimento será feita de acordo com a seguinte tabela: 

1) Fundo Perfil Prudente:  

Alocação Range Target Indicativo* 

Obrigações Taxa Indexada 25% - 75% 58% 

Obrigações Taxa Fixa 0% - 40% 20% 

Imobiliário 0% - 25% 10% 

Acções 0% - 15% 10% 

Commodities 0% - 10% 2% 

2) Fundo Perfil Dinâmico:  
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Alocação Range Target Indicativo* 

Obrigações Taxa Indexada 10% - 75% 43% 

Obrigações Taxa Fixa 0% - 40% 20% 

Imobiliário 0% - 25% 10% 

Acções 10% - 40% 25% 

Commodities 0% - 10% 2% 

3) Fundo Perfil Valorização - Acções:  

Alocação Range Target Indicativo* 

Obrigações Taxa Indexada 0% - 50% 18% 

Obrigações Taxa Fixa 0% - 30% 20% 

Imobiliário 0% - 25% 10% 

Acções 20% - 60% 50% 

Commodities 0% - 10% 2% 

 

Não obstante a tabela anterior, a política dos fundos de investimentos respeita o disposto no art. 6º da 
Norma Regulamentar nº 13/2003-R, de 17 de Julho, sobre as regras relativas à representação das Provisões 

Técnicas das empresas de seguros.  

 

* O Target Indicativo depende das condições de mercado podendo ser alterado em função das expectativas. 
Os targets indicativos estão alinhados pelas condições à data da elaboração do prospecto.  

  

Consulta de outra 

documentação 

Os relatórios mensais e anuais que incluem, nomeadamente, a composição discriminada dos valores que 

constituem o património de cada fundo afecto ao ICAE, a descrição da política de investimento definida 
para o fundo e a explicação dos eventuais desvios verificados na sua implementação, bem como a 

apresentação da rendibilidade e volatilidade obtidas, estão disponíveis na sede da Santander Totta Seguros e 
na rede de balcões do Banco Santander Totta, S.A.. A Empresa de Seguros não tem um endereço de internet 

específico. No entanto, poder-se-á obter informação no endereço de internet http://www.santandertotta.pt. 

Contactos Rede de Balcões do Banco Santander Totta, S.A.. 

 


