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91-70 Informação actualizada a: 20/05/2010 

Designação Comercial: Operação de Capitalização Série Nº 70 (I.C.A.E - Não normalizado) 

Data início de Comercialização: 21/05/2010 

Empresa de Seguros BES-VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., Sociedade Anónima com endereço da sede 
social na Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 75 – 11º - 1070-061 LISBOA e legalmente 
autorizada a exercer a actividade seguradora em território português. 

Pertence ao Grupo Banco Espírito Santo S.A. e ao Grupo Crédit Agricole S.A.  

Entidades 
Comercializadoras 

Banco Espírito Santo, S.A. e Banco Espírito Santo dos Açores, S.A, presencialmente nas 
suas Agências, ou através das suas plataformas telefónicas ou de internet. 

Autoridades de Supervisão Instituto de Seguros de Portugal 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

Reclamações  

 

As reclamações relativas ao Contrato Operação de Capitalização Série Nº 70 devem ser 
colocadas por escrito à BES-VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. – Centro de 
Atendimento Telefónico, Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 75 – Apartado 5001, EC Sete 
Rios (Lisboa) – 1081-601 LISBOA., ou em qualquer uma das Agências das entidades 
comercializadoras do Seguro. 

Podem igualmente ser apresentados junto do: 

Instituto de Seguros de Portugal - Av. da República nº 76 – 1600-205 Lisboa; 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Av. da Liberdade nº 252 – 1056-201 Lisboa. 

Competirá a estas Entidades no âmbito das suas competências, analisar e dar parecer sobre 
esses pedidos ou reclamações. 

Em caso de litígio emergente, os consumidores podem recorrer aos tribunais judiciais ou aos 
organismos de resolução extra-judicial. 

Prazo ou período 
recomendado para o 
investimento 

O Contrato durará por um período de 8 anos e 1 dia. 

Risco de Perda dos 
Montantes Investidos 

Neste Contrato existe o risco de perda dos montantes investidos. 

Principais Riscos do 
Produto 

 

Risco de Acções 

Na medida em que o preço destes activos poderá sofrer desvalorizações significativas. 
 

Risco de Obrigações 

No caso das obrigações de taxa fixa existe uma relação inversa do respectivo preço 
com a evolução das taxas de juro. Assim se as taxas de juro subirem será expectável 
que o preço das obrigações de taxa fixa diminua o que se repercutirá em 
desvalorização do valor do Fundo Autónomo. No caso das obrigações de taxa variável 
o respectivo rendimento seguirá as taxas de mercado pelo que no caso de alterações 
das taxas mercado o rendimento proporcionado pelas obrigações poderá variar 
significativamente. 
 

Risco de Crédito 

Nos investimentos efectuados o Fundo Autónomo ficará exposto à capacidade 
creditícia das entidades emitentes dos activos que constituem o Fundo Autónomo. 
Uma degradação da capacidade creditícia do emitente provocará uma desvalorização 
do valor do respectivo activo que se repercutirá no valor do Fundo Autónomo. 

Risco de Alavancagem 

O investimento em derivados tanto para a tomada de riscos como para efeitos de 
cobertura, permite alavancagem das posições assumidas podendo ampliar ganhos 
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mas também perdas em caso de evolução desfavorável dos mercados. 
 

Outros Riscos 

A não existência de limites específicos de investimento para as diferentes classes de 
activos poderá provocar um risco de concentração de investimento num conjunto de 
activos que em caso de evolução adversa poderá potenciar os riscos enumerados 
acima.  

Garantias  Não Aplicável 

Condições e modalidade de 
Renúncia, Resolução 
Unilateral e de Resgate 

RENÚNCIA 

O Tomador do Seguro, que não seja pessoa colectiva, dispõe de um prazo de 30 dias após a 
recepção da Apólice para renunciar à efectivação da mesma. Para o efeito deverá dirigir-se a 
um Balcão do Banco Espírito Santo para efectuar o seu Pedido de Renúncia.   

O Segurador restituirá o prémio pago pelo Tomador do Seguro no prazo de 30 dias após a 
recepção do pedido referido no parágrafo anterior. 

Ao valor do prémio poderão ser deduzidos os custos de desinvestimento que o Segurador 
comprovadamente tiver suportado (custos de alienação/desvalorização dos activos 
subjacentes). 

RESOLUÇÃO UNILATERAL 

A Companhia reserva-se ao direito de proceder à Resolução Unilateral do contrato se se 
verificar uma situação de incumprimento dos valores mínimos de permanência 
contratualmente exigidos após o resgate parcial. 

RESGATE 

O direito de resgate poderá ser exercido nos termos constantes da presente cláusula após ter 
terminado o prazo para o exercício do direito de renúncia, pelo(s) Beneficiário(s) do Contrato, 
cessando todos os seus efeitos. 

O pedido de resgate deve ser formulado por escrito e dirigido ao Segurador. 

O valor a resgatar é determinado em função da cotação da Unidade de Conta do segundo dia 
útil seguinte à data de recepção por parte do Segurador do pedido de resgate.  

A liquidação do valor de resgate efectuar-se-á no prazo máximo de 15 dias após a correcta 
recepção do pedido de Resgate. 

Sempre que o Fundo Autónomo afecto à Operação de Capitalização estiver 
significativamente investido em Fundos de Investimento e, de acordo com a legislação 
aplicável, a entidade gestora desse Fundo for autorizada a proceder à suspensão do resgate 
das Unidades de participação, o Segurador adoptará idêntico procedimento enquanto a 
respectiva suspensão se mantiver, não existindo um período máximo definido para esta 
suspensão. 

Tabelas de valores de 
resgate e de Redução  

Não aplicável. 

Penalização em caso de 
Resgate , Redução ou 
transferência 

Não aplicável. 

Modalidades e período de 
pagamento dos prémios 

Prémio Único pelo valor da emissão. 

Prémios Relativos a cada 
Garantia Principal ou 
Complementar 

 

A Operação de Capitalização Série Nº 70 (I.C.A.E - Não normalizado) é constituída por 
Documentos Registrais (títulos ao portador). 

Valor nominal de cada Documento Registral à data da emissão (26/05/2010): 5 Dólares 

Número de Documentos Registrais emitidos: 20.000.000 

Valor Total Emitido: 100.000.000 Dólares 
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Forma de cálculo e 
atribuição da Participação 
nos Resultados 

Não aplicável. 

Valorização da Componente 
Financeira 

 
Em cada momento e durante a vigência do Contrato, o Saldo da Apólice ou Unidade de 
Conta, corresponde ao produto entre o número de Unidades de Participação detidas do 
Fundo Autónomo pela respectiva cotação nessa mesma data. A cotação da Unidade de 
Participação do Fundo Autónomo é formada diariamente, estando disponível para consulta na 
BES-VIDA. 
 
Sobre os rendimentos incide ainda a respectiva tributação de I.R.S.. (Ver 
“Enquadramento Fiscal”) 

Perfil de Risco dos 
Investidores 

Este investimento destina-se a investidores com tolerância média ao risco e que estejam 
dispostos a assumir eventuais perdas no capital investido. 

Rendibilidade e Risco 
Históricos 

Não Aplicável.  

Taxa Global de Custos  Não Aplicável.  

Tabela de Custos 

 

 

Custos (imputáveis ao 
Tomador do Seguro) 

% da Comissão 

Comissão de Subscrição Não tem 

Comissão de resgate Não tem 

Taxa de Supervisão Não tem 

  

 

 

 

Custos (imputáveis ao 
Fundo Autónomo) 

Valor 

COMISSÃO DE GESTÃO 

Componente fixa 

 

 

 

 

Componente Variável 

 
 
O encargo anual de gestão financeira nos primeiros 5 
anos de duração do Titulo é no máximo de 1,5% do 
respectivo Saldo. A partir do 6º ano ao Segurador 
reserva-se o direito de fixar novos encargos de 
gestão, por um período não superior a 3 anos, 
informando o Subscritor com uma antecedência 
de 30 dias. 

 

Não tem. 

Enquadramento Fiscal 

(Contribuintes Residentes) 

 

Com base na Fiscalidade em vigor nesta data: 

I – DEDUÇÕES À COLECTA  

(Contribuintes Residentes) 

Os valores investidos na Operação de Capitalização Série Nº 70 (I.C.A.E - Não normalizado) 
são dedutíveis à colecta do IRS ao abrigo do nº 1 do Art.º 86º do Código de IRS. De acordo 
com este Artigo, são dedutíveis à colecta 25% das importâncias despendidas com prémios de 
seguros de acidentes pessoais e seguros de vida que garantam exclusivamente os riscos de 
morte, invalidez ou reforma por velhice, neste último caso desde que o benefício seja 
garantido após os 55 anos de idade e 5 anos de duração do contrato, com o limite de € 65, 
tratando-se de sujeitos passivos não casados ou separados judicialmente de pessoas e bens, 
ou de €130, tratando-se de sujeitos passivos casados e não separados judicialmente de 
pessoas e bens.  

II - REEMBOLSO: TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS 

Os rendimentos são considerados categoria E (rendimentos de capitais) e são tributados à 
taxa liberatória de 20%.  
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Quando o montante das entregas pagas na 1ª metade de vigência dos contratos representar 
pelo menos 35% da totalidade daquelas, são excluídos da tributação: 

 - 20% do rendimento se o resgate, vencimento ou adiantamento ocorrer após 5 e antes de 8 
anos de vigência do contrato, isto é: IRS a reter é de 16% dos rendimentos; 

 - 60% do rendimento se o resgate, vencimento ou adiantamento ocorrer após 8 anos de 
vigência do contrato, isto é: IRS a reter é de 8% dos rendimentos. 

Sinistros (em caso de falecimento): Os capitais a receber não têm incidência de IRS e não 
estão sujeitos a Imposto do Selo. 

Informação Relativa aos 
Fundos de Investimento 
afectos (Política de 
Investimentos) 

 

 
O Fundo Autónomo Operação de Capitalização Série Nº 70 é constituído por diversas 
categorias de activos, variando a sua composição ao longo do prazo em função da situação 
macroeconómica do momento e das oportunidades de investimento existentes. O Fundo 
Autónomo investirá em obrigações de dívida pública ou de dívida privada, de taxa de juro fixa 
ou taxa de juro variável ou participações em instituições de investimento colectivo cuja política 
seja constituída maioritariamente por obrigações, podendo ainda recorrer a instrumentos 
derivados, tanto para a tomada de risco como para efeitos de cobertura, sobre taxa de juro, 
acções e outros activos para efeitos de gestão eficaz da carteira. O investimento em Acções, 
obrigações convertíveis ou que confiram direito à subscrição de acções, ou ainda por 
quaisquer outros instrumentos que confiram direito à sua subscrição, ou que permitam uma 
exposição aos mercados accionistas, designadamente derivados (warrants, futuros, opções, 
swaps, forwards, entre outros) e participações em instituições de investimento colectivo cuja 
política seja constituída maioritariamente por acções, poderá vir a ser superior a 40% do 
Património do Fundo Autónomo. A estratégia de investimento definida para o Fundo 
Autónomo contribui para a qualificação desta Operação de Capitalização como “Não 
Normalizada” uma vez que, em qualquer momento, pode não ser cumprido o previsto na 
Norma Regulamentar nº 13/2003-R do Instituto de Seguros de Portugal, em termos de limites 
de investimento.  
  

Consulta de outra 
Documentação 

O Subscritor ou os Beneficiários dos Documentos Registrais podem solicitar a informação em 
qualquer Agência da Entidade Comercializadora ou directamente ao Segurador BES-VIDA. 

Os interessados podem solicitar a informação ou consultar toda a documentação relativa à 
Operação de Capitalização Série Nº 70 (I.C.A.E - Não normalizado) em www.bes.pt ou em 
www.besdosacores.pt  

Lei Aplicável ao Contrato Em tudo o que não esteja expressamente prescrito nas Condições Gerais e Especiais da 
Operação de Capitalização Série nº 70 (I.C.A.E - Não normalizado) são aplicáveis ainda as 
disposições da Lei em vigor.  

 

http://www.bes.pt/
http://www.besdosacores.pt/

