
  

 
 

 
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 Existe liberdade das partes para escolherem a lei aplicável ao contrato de ICAE. Em tudo o que não estiver previsto 
nas condições gerais, especiais e particulares do contrato, a Seguradora propõe o disposto na lei portuguesa (e para 
quaisquer questões emergentes deste contrato, o foro da comarca de Lisboa). 

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 

De 16 de Março de 2009 a 06 de Abril de 2017: 8 anos e 21 dias, com amortização do capital inicialmente investido 
a partir do 2º ano inclusive, não sendo possível a renovação ou prorrogação do contrato. O período recomendado 
para o investimento é o prazo de vida do contrato (8 anos e 21 dias). Porém, ocorrendo o falecimento da Pessoa 
Segura na vigência do contrato, este cessa a sua vigência na data do respectivo óbito. 

Risco de Perda 
dos Montantes 
Investidos 

O risco de investimento é suportado pelo Tomador de Seguro, estando o Fundo sujeito ao risco associado aos 
activos que integram a sua carteira, variando o valor da unidade de participação em função desse facto, existindo 
risco de perda de capital nos termos seguidamente indicados. 
No caso do contrato cessar antecipadamente a sua vigência em caso de resgate ou de morte da Pessoa Segura, não 
atingindo, assim, a maturidade inicialmente esperada, o Tomado do Seguro ou os Beneficiários do Seguro poderão 
registar uma perda do prémio inicialmente subscrito.    
Risco de mercado - A rentabilidade do produto depende das liquidações provenientes do Swap que, por sua vez, 
são condicionadas pela evolução dos Activos Subjacentes que a determinam. Existe, pois, o risco da rentabilidade 
do produto ser reduzida no caso da evolução dos Activos Subjacentes à rentabilidade não seja favorável, i.e. a 
remuneração total do produto ser 0.50% do prémio inicialmente investido. O valor do ICAE antes da maturidade 
está também sujeito ao risco de taxa de juro (pelo prazo residual até à maturidade). Tendo em atenção que a 
Seguradora cobra uma comissão de gestão na Data de Início do Contrato, o valor de resgate antecipado durante os 
primeiros anos de vida do ICAE (sem prejuízo dos seguintes) pode ser, com alguma probabilidade, inferior ao 
prémio inicialmente subscrito. Assim, o risco deste produto é inteiramente suportado pelo Tomador do Seguro, 
existindo risco de perda dos montantes investidos. 
Risco de crédito - A liquidação dos vários montantes descritos neste documento (na Data de Termo do 
Contrato) encontra-se sujeita à capacidade financeira do emitente das obrigações que integram o património do 
Fundo Autónomo de Investimento para satisfazer os compromissos financeiros daí decorrentes. Nestes termos, o 
património do Fundo Autónomo de Investimento afecto ao ICAE é constituído por uma emissão obrigacionista 
do Banco Santander Totta SA, que representa, ao início, cerca de 91.36% do prémio inicialmente investido no 
ICAE*. Assim, o Seguro e, por conseguinte, o Tomador / Beneficiário de Seguro está exposto a risco de crédito 
do emitente dessas obrigações. O reembolso de capital na maturidade dependem do bom cumprimento das 
responsabilidades do emitente acima referido. No caso de incumprimento por parte do emitente (nomeadamente 
em caso de insolvência), os detentores de unidades de participação poderão registar uma perda significativa do 
prémio inicialmente subscrito. O Tomador / Beneficiário do Seguro está também exposto ao risco de crédito do 
Banco Santander Totta, S.A. por via do contrato de Swap celebrado entre este e a Seguradora. Neste contexto, no 
caso do Banco Santander Totta, S.A. não assegurar o bom cumprimento das suas responsabilidades, (i) os 
montantes devidos no ICAE poderão ser menores do que o inicialmente previsto e/ou, no limite, (ii) o ICAE 
poderá liquidar um total de montantes inferior ao prémio inicialmente investido (caso em que o Tomador do 
Seguro registará uma perda de capital). O Tomador / Beneficiário do Seguro corre ainda risco de crédito do banco 
depositário dos depósitos a prazo. 
* Em virtude de, logo após o pagamento da comissão de gestão de 3.00% na Data de Início do Contrato, o Fundo Autónomo de Investimento ter 
como activos valores representando somente cerca de 97.00% da totalidade dos prémios captados do Seguro, as obrigações representarão nessa 
altura cerca de 94.19% da totalidade dos activos do Fundo Autónomo de Investimento. O lançamento do produto é da exclusiva responsabilidade da 
Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.. 

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. 
Cobertura principal e condições para concretização Cobertura de Morte 
Em caso de sobrevivência da Pessoa Segura no termo do Contrato, a Seguradora garante o pagamento do valor da 
respectiva Unidade de Conta determinado ao tempo em que for efectuado o pagamento.Para efeitos da cobertura 
principal de morte, o Capital Seguro, em qualquer momento, corresponde a 600 euros. Em caso de morte da Pessoa 
Segura durante a vigência do contrato, a Seguradora garante o pagamento aos Beneficiários do valor da respectiva 
unidade de conta adicionada do Capital Seguro, ambos calculados à data do óbito. 
O SEGURO DEVERSIFICAÇÃO INVEST – ICAE NÃO NORMALIZADO pretende, em caso de 
sobrevivência da Pessoa Segura, proporcionar na Data de Termo do Contrato o reembolso de um montante não 
inferior ao prémio inicialmente investido. Os montantes (ilíquidos de imposto sobre os rendimentos) a ser pagos 
pelo Seguro ao Tomador do Seguro até à Data de Termo do Contrato reflectirão a performance dos activos que 
constituem o património do Fundo Autónomo de Investimento afecto ao ICAE, correspondendo, de forma 

PROSPECTO SIMPLIFICADO 
(actualizado a 22 de Janeiro de 2009) 

Seguro Diversificação Invest – ICAE Não Normalizado 
Período de comercialização de 16 de Fevereiro a 13 de Março de 2009 



  

 
 

indicativa, a: 
- No final do 2º ano, 25% do prémio inicialmente investido, e uma remuneração correspondente a 2 vezes a 
Euribor a 3 meses (média anual) adicionada de um spread de 1.0%, sobre o capital que está a ser reembolsado 
(correspondendo a uma remuneração mínima indicativa); 
- No final do 4º ano, 25% do prémio inicialmente investido, e uma remuneração correspondente a 50% da 
performance média mensal (a partir do final do 1º ano) da taxa de câmbio EUR/USD, caso esta seja positiva, sobre 
o capital que está a ser reembolsado; 
- No final do 6º ano, 25% do prémio inicialmente investido, e uma remuneração correspondente a 50% da 
performance média mensal (a partir do final do 1º ano) do índice Dow Jones AIG Commodity, sobre o capital que 
está a ser reembolsado; 
- No vencimento, 25% do prémio inicialmente investido, e uma remuneração correspondente a 50% da 
performance média mensal (a partir do final do 1º ano) do índice Dow Jones Euro Stoxx 50, sobre o capital que 
está a ser reembolsado; 
Alerta-se que o montante líquido de imposto sobre os rendimentos a ser liquidado em cada data de liquidação, 
poderá ser inferior à percentagem do prémio inicialmente investido que é reembolsado, caso o montante ilíquido 
seja igual a 25% do prémio inicialmente investido e o valor da unidade de participação resgatada na Data de 
Liquidação relevante seja superior ao prémio inicialmente investido (por unidade de participação). Assim:  
• Na 1ª Data de Liquidação, ou seja, no dia 06 de Abril de 2011: 

= 2 × (Euribor a 3 Meses + 1.0%) × 25% × Prémio Inicial + 25% × Prémio Inicial; 

• Na (eventual) 2ª Data de Liquidação, ou seja, no dia 06 de Abril de 2013: 
= Max (0%; 50% × ∆ EUR/USD) × 25% × Prémio Inicial + 25% × Prémio Inicial; 

• Na (eventual) 3ª Data de Liquidação, ou seja, no dia 06 de Abril de 2015: 
= Max (0%; 50% × ∆ Índice DJ AIG Commodity) × 25% × Prémio Inicial + 25% × Prémio Inicial; 

• Na (eventual) 4ª Data de Liquidação, ou seja, no dia 06 de Abril de 2017: 
= Max (0%; 50% × ∆ Índice DJ Euro Stoxx 50) × 25% × Prémio Inicial + 25% × Prémio Inicial 

 ‘VI’ corresponde ao prémio inicialmente investido; ‘Max’ corresponde ao maior dos valores a que respeita; Euribor 
a 3 Meses corresponde à média aritmética da taxa de juro Euribor a 3 meses observada nas Datas de Observação 
j=1 e j=13;  ‘∆Activo i=1’ corresponde à rentabilidade média do Activo i=1 relativamente às Datas de Observação j 
(para qualquer j=1 até j=37); ‘∆Activoi=2’ corresponde à média aritmética simples das rentabilidades do Activo i=2 
verificadas entre a Data de Início do contrato Swap e a Data de Observação j (para qualquer j=1 até j=61); O valor 
inicial do Activo i=2 corresponde ao maior dos respectivos valores oficiais desde, e incluindo, a Data de Início do 
contrato Swap até, e incluindo, o dia 30 de Abril de 2009; ‘∆Activoi=3’ corresponde à média aritmética simples das 
rentabilidades do Activo i=3 verificadas entre a Data de Início do contrato Swap e a Data de Observação j (para 
qualquer j=1 até j=85); O valor inicial do ‘Activoi=3’ corresponde ao maior dos valores oficial do Activo i=3 desde, 
e incluindo, a Data de Início do contrato Swap até, e incluindo, o dia 30 de Abril de 2009. As Datas de Observação 
correspondem aos dias 16 de todos os meses de cada ano, desde, e incluindo, o dia 16 de Março de 2010 (Data de 
Observação j=1) até, e incluindo, o dia 16 de Março de 2017 (Data de Observação j=85), num total de 85 Datas de 
Observação. 
A liquidação dos montantes intercalares devidos, em caso de liquidação antecipada, será assegurada sob a forma de 
resgate parcial das Unidades de Participação (sobre os quais não incidem comissões). Na Data de Termo do 
Contrato verificar-se-á o resgate total das Unidades de Participação sem quaisquer comissões de resgate. 
Os Activos Subjacentes que condicionam a remuneração do Seguro serão de acordo com a seguinte tabela: 

i Activo Subjacente i Código Bloomberg
1 EUR/USD (número de unidades de Dólares Norte-Americanos por cada Euro) EUCFUSD <INDEX>
2 Índice Dow Jones AIG Commodity DJAIG <INDEX>
3 Índice Dow Jones Euro Stoxx 50SM – price return (EUR) SX5E <INDEX>

As garantias desta apólice são determinadas em função do valor das Unidades de Participação do Fundo Autónomo 
de Investimento ligado a esta modalidade. O Tomador de Seguro / Pessoa Segura não adquire qualquer direito 
sobre o Fundo Autónomo de Investimento ligado a esta modalidade. 
Produtos 
derivados 
associados às 
garantias, 
opções e 
coberturas 

O Fundo Autónomo de Investimento celebrará um contrato Swap (Over-the-Counter, i.e. fora de 
mercado organizado) conforme especificado em Valorização da componente financeira com o Banco 
Santander Totta, S.A., com o objectivo de, em conjunto com os restantes activos do Fundo 
Autónomo de Investimento, assegurar a política de investimento estabelecida para o Fundo 
Autónomo de Investimento afecto ao ICAE descrita em Informação relativa aos fundos de investimento 
afectos. As condições do Swap estão mais pormenorizadas em Valorização da componente financeira. 

Resgate e 
Resolução 

O contrato apenas poderá ser objecto de resgate antecipado total (a partir de 15 de Abril de 2010) a pedido 
expresso do Tomador de Seguro, considerando-se, na sequência do resgate, automaticamente extinto. O resgate 
antecipado total do contrato será possível no dia 15 dos meses de Janeiro, Abril, Julho e Outubro de cada ano, ou, 
caso o dia 15 não seja dia útil, no dia útil imediatamente seguinte, mas somente a partir do dia 15 de Abril de 2010, 
inclusive. Os resgates deverão ser solicitados até ao 3º dia útil anterior à data possível para o resgate relevante. A 
liquidação do resgate verificar-se-á no 3º dia útil posterior à data possível para o resgate relevante. Ao subscritor 
assiste o direito de resolução , 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 118º do 
Decreto Lei n.º 72/2008 de 16 de Abril. No caso de resolução, a Empresa de Seguros tem, de acordo com o 
disposto na alínea c) do n.º 6 do Art.º 118º do Decreto Lei n.º 72/2008 de 16 de Abril, direito aos custos de 
desinvestimento que comprovadamente suporte. 

Tabela de valores 
de resgate e de 
resolução 

Não Aplicável. 



  

 
 

Penalização Caso o Tomador de Seguro solicite o resgate antecipado, o valor de resgate corresponderá ao número de Unidades 
de Participação multiplicado pelo valor da Unidade de Participação, conforme divulgado no dia 15 dos meses de 
Janeiro, Abril, Julho e Outubro de cada ano, ou, caso o dia 15 não seja dia útil, no dia útil imediatamente seguinte, 
mas somente a partir do dia 15 de Abril de 2010, inclusive, deduzida da Comissão de Resgate, a reverter para o 
Fundo Autónomo de Investimento afecto ao ICAE, que corresponderá a 0.50% por cada ano residual até à Data de 
Termo do Contrato (arredondado, se necessário, ao quarto de ano mais próximo). A título de exemplo, no caso do 
Tomador de Seguro proceder ao resgate antecipado na primeira data possível de resgate antecipado (i.e. no dia 15 
de Abril  de 2010), a Comissão de Resgate corresponderá a 3.50% (= 0.50% × 7), dado que o prazo residual do 
ICAE é, nessa altura, de, aproximadamente, 7 anos. 

Modalidades e 
períodos de 
pagamento de 
prémios 

O contrato será de prestação única, devida na Data de Início do Contrato, cujo valor não poderá ser inferior a € 500 
nem superior a 60 000€ por apólice. O Tomador de Seguro compromete-se a proceder ao pagamento do prémio no 
local da sede da Seguradora. Constitui, porém, faculdade da Seguradora promover a sua cobrança em local diverso 
ou utilizar outros meios apropriados que a facilitem. 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 Seguradora determinará, diariamente, o valor da Unidade de Participação do Fundo Autónomo de Investimento 
afecto ao ICAE, de acordo com as normas estipuladas na lei, dividindo o património líquido global do Fundo 
Autónomo de Investimento afecto ao ICAE pelo número de Unidades de Participação em circulação. As 
obrigações serão valorizadas de acordo com o seu valor de mercado, tendo em atenção que são valores mobiliários 
negociados regularmente, nomeadamente em Over-the-Counter (i.e. fora de mercado organizado). A valorização do 
Swap terá em conta o seu presumível justo valor, calculado em função das diversas variáveis que afectam o mesmo, 
nomeadamente a estrutura temporal de taxas de juro, o nível e a volatilidade implícita dos Activos Subjacentes que 
condicionam a remuneração, e a maturidade residual.  

Perfil do Tomador Clientes com um perfil de risco conservador e que pretendam aplicações de longo prazo com uma tributação fiscal 
diferida. Investidores sem grandes necessidades de liquidez imediata, que assumam uma perspectiva de valorização 
do seu capital no médio prazo, e como tal, estejam na disposição de imobilizar as suas poupanças por um período 
de, aproximadamente, 8 anos. Os Tomadores de Seguros deverão estar dispostos a abdicar de um rendimento certo 
a priori, por um rendimento a priori incerto, mas potencialmente superior ao que seria, se fosse certo (mas também 
com o risco de poder ser inferior caso a evolução dos Activos Subjacentes, que condiciona a remuneração do 
Seguro, não seja favorável). 

Evolução da Unidade de Participação do Seguro Diversificação Invest – ICAE Não Normalizado, Rentabilidade e Riscos Históricos: 

NÃO APLICÁVEL 
TAXA GLOBAL DE CUSTOS 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 

NÃO APLICÁVEL 

Custos % da Comissão 
Imputáveis ao tomador de seguro 
Comissão de Subscrição Isento 
Comissão de Transferência Não aplicável. 
Comissão de Resgate Ver Penalização 
Taxa de Supervisão Não aplicável. 
Imputáveis ao Fundo 
Comissão de Gestão 

Componente Fixa 
3.00% (no início do contrato – taxa nominal) 

Até 1.5% anual (nominal) 
Rotação média da carteira no período de 
referência 

Componente Variável Não aplicável. 

NÃO APLICÁVEL 
Comissão de Depósito Não aplicável. 
Taxa de Supervisão Não aplicável. 
Outros Custos Não aplicável. 

A comissão de gestão de - até - 1.5% anual nominal acima referida é cobrada anual e postecipadamente, a contar da data de constituição 
do produto, no 3º Dia Útil do mês seguinte ao do respectivo ano, e calculada diariamente sobre os prémios subscritos das apólices em 
vigor, com o objectivo de cobrir todas as despesas de gestão. A comissão de 3% (taxa nominal) referida é cobrada na data de subscrição 
do produto. 
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. O englobamento será, porém, 
obrigatório no caso de o beneficiário dos rendimentos optar, relativamente ao ano a que os rendimentos respeitam, por 
englobar quaisquer outros rendimentos de capitais (Categoria E do Código do IRS), nomeadamente juros de depósito, ou o 
saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultante da alienação onerosa de valores mobiliários ou de operações 



  

 
 

relativas a instrumentos financeiros derivados. A opção pelo englobamento determina a obrigação de englobar os demais 
rendimentos de capitais que sejam objecto de retenção na fonte durante o mesmo ano, bem como o mencionado saldo entre 
as mais-valias e as menos-valias. As transmissões gratuitas de valores provenientes de Seguros de Vida não são sujeitas a 
Imposto de Selo. 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 

O Fundo Autónomo de Investimento será dividido em Unidades de Participação (a U.P. é um instrumento contabilístico usado na 
determinação do valor da apólice – o valor inicial da UP será de 5.00 euros), será determinado pela Seguradora. A política de 
investimentos prossegue objectivos de prudência, risco e rentabilidade, procurando evitar o risco de perda de capital na data de 
maturidade, regendo-se de acordo com regras definidas pelo Instituto de Seguros de Portugal e normas internas da Seguradora, que 
subcontratou a gestão da carteira de activos à “Santander Asset Management – SGFIM, S.A.”. O prazo relativo ao investimento é fixo e, 
aproximadamente, igual à duração da apólice. Neste contexto, a política de investimento do Fundo Autónomo de Investimento afecto 
ao ICAE assenta essencialmente em dois pilares: 
a) Pretender que o valor a pagar ao Tomador do Seguro até à Data de Termo do Contrato não seja inferior a 100% do prémio inicialmente entregue na 

data de constituição do seguro, independentemente da evolução dos Activos Subjacentes ao fundo Autónomo de Investimento. 
b) Pretende-se que a remuneração total ilíquida (de imposto sobre os rendimentos) não seja inferior a 0.50% do valor inicialmente subscrito na data de 

constituição do produto (ou seja, não seja inferior ao equivalente a uma taxa de rentabilidade efectiva anual ilíquida de, aproximadamente, 0.10%), 
independentemente da evolução dos Activos Subjacentes que condicionam a remuneração do Seguro. 

Assim, no caso da evolução dos Activos Subjacentes que condicionam a remuneração do seguro não ser favorável, reflectindo-se 
negativamente na rentabilidade do Swap, pretende-se que o produto proporcione uma remuneração total ilíquida (de imposto sobre os 
rendimentos) não inferior a 0.50% do valor inicialmente subscrito pelo Tomador de Seguro (ou seja, o equivalente a uma taxa de 
rentabilidade anual ilíquida de aproximadamente 0.10%). Neste contexto, o património do Fundo Autónomo de Investimento será 
constituído essencialmente por (a) um Swap, por (b) uma Obrigação e por (c) depósitos a prazo: 
a) Swap - A Seguradora celebrará com o Banco Santander Totta, S.A., por conta do Fundo Autónomo de Investimento afecto ao ICAE, 
um contrato Swap OTC (Over-the-Counter), com data de início no dia 16 de Março de 2009 e com data de vencimento no dia 06 de Abril de 
2017. O Swap é contratado perspectivando-se a sua manutenção até à respectiva data de vencimento (06 de Abril de 2017), coincidente 
com o Termo do Contrato de Seguro. A Seguradora tem, a qualquer momento, a opção de resolver antecipadamente o Swap, em parte ou 
na sua totalidade, ao valor de mercado conforme calculado e divulgado pelo Agente Calculador (ver Valorização da Componente Financeira), 
agravado de uma penalização de 0.50% por cada ano residual até à data de vencimento do Swap (arredondado, se necessário, ao quarto de 
ano mais próximo) sobre a importância nominal resolvida. 
b) Obrigações - O Fundo comprará na data de emissão das obrigações (i.e. 23 de Março de 2009) a seguinte emissão obrigacionista num 
montante total correspondente a, aproximadamente, 91.36%* da totalidade dos prémios captados do Seguro: 
* Em virtude de, logo após o pagamento da comissão de gestão de 3.00% na Data de Início do Contrato, o Fundo Autónomo de Investimento ter como activos valores 
representando somente cerca de 97% da totalidade dos prémios captados do Seguro, as obrigações representarão nessa altura cerca de 94.19% da totalidade dos activos do 
Fundo Autónomo de Investimento. 

Emitente das Obrigações Data de Maturidade das Obrigações 
Banco Santander Totta SA 23 de Março de 2017 

c) Depósitos a Prazo - O Fundo Autónomo de Investimento investirá o restante capital, ou seja, cerca de 5.64% do capital inicialmente 
investido no Seguro, em depósitos a prazo ou instrumentos similares (cupão-zero) com diferentes maturidades (em que o prazo nunca 
será superior à Data de Termo do Contrato), com o objectivo de satisfazer o pagamento da comissão de gestão à Empresa de Seguros. 
Os limites de investimentos referidos no n.º 1 do artigo 6º da norma regulamentar n.º 13/2003-R emitida pelo ISP foram ultrapassados 
em virtude de se verificar o disposto no nº 3 do artigo 6º da mesma norma e no nº 6 da Circular nº 19/2005, de 27 de Setembro. Assim, 
de acordo com o n.º 3 do artigo 6º da norma regulamentar nº 13/2003-R, este produto qualifica-se como "Não Normalizado". A carteira 
de investimentos afecta ao Fundo Autónomo de Investimento será composta da seguinte forma no dia 23 de Março de 2009: 

Instrumento Emitente / Depositário Tipo de dívida Rating Peso no Fundo (*)

Depósitos a 
Prazo 

BSN – Banco Santander de 
Negócios Portugal, S.A. Sénior O BSN – Banco Santander de Negócios Portugal, S.A. não tem notação de rating 5.64% 

Swap Banco Santander Totta, S.A. Sénior 
O rating do Banco Santander Totta, S.A. para dívida de longo prazo não 

subordinada é de AA- (outlook estável) de acordo com a Standard & Poor’s e de 
AA (outlook estável) de acordo com a Fitch 

0.00% 

Obrigação Banco Santander Totta, S.A. Sénior AA (outlook estável) de acordo com a Standard & Poor’s (**) 91.36% 

(*) Para melhor compreensão, o peso acima está em percentagem do valor total inicialmente captado no ICAE (i.e. ainda antes da comissão de gestão de 
3.00% ser paga pelo Fundo Autónomo de Investimento à Seguradora na Data de Início do Contrato), pelo que a soma dos valores acima totaliza 
aproximadamente 97.00% e não 100%. (**) Corresponde ao rating da emissão em causa. 
Ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 3 do art.º 6º da Norma Regulamentar nº 13/2003-R, de 17 de Julho, informa-se que os limites de 
investimento que não são cumpridos são: No seu conjunto, os valores mobiliários e os instrumentos representativos de dívida de curto 
prazo emitidos por uma mesma sociedade e os créditos decorrentes de empréstimos concedidos a essa mesma sociedade não podem 
representar mais do que 10%, podendo este limite ser elevado para 25% relativamente às obrigações hipotecárias emitidas por instituições 
de crédito sedeadas em Estados membro da União Europeia; e o limite acima fixado é de 30% relativamente ao conjunto das sociedades 
que se encontrem entre si ou com a empresa de seguros em relação de domínio ou de grupo. 
  

Consulta de 
outra 
documentação 

Conforme estipula o Regulamento da CMVM n.º 08/2007, as entidades gestoras, directamente ou por intermédio das 
respectivas entidades comercializadoras, disponibilizam, com uma periodicidade mínima trimestral aos tomadores ou 
pessoa segura de um contrato de seguro ligado a fundos de investimento, um extracto que contenha o número de 
unidades de participação de referência, o seu valor e o valor total do investimento. 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.. 
 


