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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. e BEST (através dos Centros de Investimento, do serviço telefónico do BEST e do site 
www.bancobest.pt). 

Autoridades de Supervisão Instituto de Seguros de Portugal (ISP) - Av. de Berna, nº 19   1050-037 - Lisboa 
Tel: 217 903 100 / Fax: 217 938 568 / E-mail: isp@isp.pt / Internet: www.isp.pt 

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

Duração do Contrato O vencimento do contrato será a 3 de Julho de 2017. 
Risco de Perda dos Montantes 
Investidos 

O Fundo não garante os montantes inicialmente investidos, existindo por isso o risco de perda de capital, embora a política 
de investimentos procure proteger o capital de perdas superiores a 15% em cada período consecutivo de 12 meses. 

Garantias, Opções e Coberturas Em caso de vida durante o prazo do contrato ou em caso de sobrevivência à data do vencimento do contrato será 
liquidado o valor das Unidades de Participação. Cada contrato será expresso em Unidades de Participação, sendo que o 
seu corresponde, em cada momento, à materialização das garantias do contrato e é igual ao produto do número de 
Unidades de Participação afectas à Apólice pelo valor da Unidade de Participação naquele dia. Este produto não tem 
rendimento mínimo garantido. 
Switching – Troca entre Perfis: 
A troca pode ser efectuada entre os diferentes Perfis, no âmbito do produto VICTORIA Soluções Financeiras, em qualquer 
momento, no máximo de 12 vezes por ano, sobre a totalidade ou parte dos montantes investidos. Em cada processo de 
troca será cobrado um encargo de desinvestimento de € 25. O montante mínimo a trocar entre dois perfis é igual ao 
montante mínimo de subscrição do Perfil de destino e ser tal que o valor remanescente no Perfil de origem seja superior a 
€ 1.000. O processo de troca será efectuado em duas fases: primeiro serão resgatadas as Unidades de Participação do 
Perfil de origem. Ao valor de venda serão deduzidos os encargos de troca entre Perfis, sendo o valor líquido utilizado para 
a subscrição das Unidades de Participação no Perfil de destino. De forma a preservar os interesses dos Tomadores do 
Seguro, a Entidade Gestora poderá diferir os pedidos de troca, nos casos em que tais pedidos excedam 5% do valor 
patrimonial do Perfil afecto ao produto. 

Resgate e Resolução Em qualquer altura, o Tomador do Seguro pode solicitar o resgate total ou parcial do contrato. Poderão ser efectuados 
resgates parciais desde que o valor correspondente às Unidades de Participação não resgatadas seja no mínimo € 1.000. 
O valor do resgate corresponde ao produto do valor da unidade de participação e da quantidade de Unidades resgatadas. 
A este montante será deduzido o encargo de resgate, de acordo com o indicado na tabela abaixo. O pagamento do valor 
do resgate será efectuado por crédito em conta do Tomador do Seguro, até ao 8º (oitavo) dia útil posterior à data de 
cotação utilizada para processar o resgate. 

Tabela de Valores de Resgate e 
Resolução 

Não aplicável. 

Penalização   Encargo de Resgate 
Ano de Vigência Rede Victoria Banco BEST 

1º ano 5% 1% 
2º ano 4% 0,5% 
3º ano 3% 
4º ano 2% 

5º ao 7º ano 1% 
8º ao 10º ano 0% 

0% 

 
Modalidades e Períodos de 
Pagamento de Prémios 

O contrato poderá ser efectuado através de prémios programados ou através de prémio único, podendo em qualquer um 
dos casos serem entregues prémios adicionais. Por cada prémio existirá um encargo de subscrição máximo de 0,5%. 

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

Entrega Limite Mínimo 
VICTORIA 

Limite Mínimo 
Banco BEST 

Prémios Programados:   
1 ª Entrega € 1.500 € 2.000 

Mensais € 150 € 150 
Trimestrais € 250 € 250 
Semestrais € 300 € 300 

Anuais € 600 € 600 
Prémios Únicos e Extraordinários:   

Únicos e Extraordinários € 2.000 € 2.000  
Fórmula de Cálculo e atribuição 
da participação nos resultados 

Não aplicável 
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Valorização da Componente 
Financeira 

A valorização do Seguro está dependente da evolução do Valor da Unidade de Participação do Fundo Autónomo. O valor 
de unidade de participação varia na razão directa da evolução da valorização dos valores de referência dos activos que 
compõem o fundo. Os activos cotados, serão valorizados aos preços praticados nos mercados em que se encontrem 
admitidos à negociação, reportados ao momento de referência, de acordo com o seguinte: i) Encontrando-se admitidos à 
negociação em mais do que um mercado regulamentado, o valor a considerar reflecte os preços praticados no mercado 
que apresente maior quantidade, frequência e regularidade de transacções, sendo o critério adoptado o do preço de fecho 
ou preço de referência divulgado, pela entidade gestora do mercado em que os valores se encontrem admitidos à 
negociação no próprio dia da valorização ou, caso este não exista, o preço correspondente à última cotação verificada no 
momento da valorização; ii) Tratando-se de valores representativos de dívida admitidos à negociação num mercado 
regulamentado, mas que os preços praticados nesse mercado não sejam considerados representativos, ou inexistentes, 
ou no caso de activos não cotados, os mesmos serão valorizados considerando as ofertas de compra firmes ou, na 
impossibilidade da sua obtenção, o valor médio das ofertas de compra e de venda difundidos através do sistema de 
informação Bloomberg. Na impossibilidade de aplicação do referido anteriormente, os activos serão valorizados pelo valor 
actualizado dos cash flows futuros considerando uma taxa de juro de mercado que reflicta uma maturidade aproximada à 
do activo a valorizar e o risco do emitente (justo valor); iii) As Unidades de Participação em Fundos de Investimento serão 
valorizadas ao último valor conhecido e divulgado no momento da valorização; iv) Os depósitos e instrumentos 
representativos de divida de curto prazo serão valorizados com base no reconhecimento diário do juro inerente a cada 
operação.  

Perfil de Risco do Tomador Este produto dirige-se a Tomadores de Seguro com perfil de risco moderado e que pretendam acompanhar a evolução do 
mercado accionista europeu embora de forma controlada. 

PERFIL: EUROPA INVEST 
Evolução da Unidade de Participação 
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Rentabilidades e Risco Históricos 
Ano Rendibilidade Risco
2008 -30,46% 5 - alto

 
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): 9,14% 
Custos Valor (€) % Valor Fundo

Comissão de Gestão 193,15         2,35%
Comissão de Depósito 28,96           0,35%
Outros Custos 529,41         6,44%

Total 751,52         
TGC 9,14%  

Rotação Média da Carteira: 375,44% 
Volume Transacções 30.861,08 €          
Valor Médio da Carteira 8.219,89 €            
Rotação Média da Carteira 375,44%  

Imputáveis directamente ao participante: 
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. 

Encargo de Subscrição Máximo:  0,5% 
   

Encargos de Resgate BEST VICTORIA 
1º ano 1% 5% 
2º ano 0,5% 4% 
3º ano 3% 
4º ano 2% 
5º ao 7º ano 1% 
8º ao 10º ano 

0% 

0% 
   

Encargo de Switching ou Troca entre Perfis: € 25 por operação com o 
limite máximo de 12 

vezes por ano 

Tabela de Custos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imputáveis directamente ao Fundo: 
Comissão de Gestão (componente fixa) 2,0‰ ao mês 
  

Comissão de Depósito 0,07% ao ano  
Regime Fiscal Tributação do Fundo: 

Os rendimentos do Fundo estão isentos de tributação em sede de IRS 
Tributação dos participantes: 
Até ao 5º ano: 20% 
A partir do 5º ano até ao 8º ano 16% (*) 
A partir do 8º ano: 8% (*) 
(*) Desde que, na primeira metade do contrato, tenham sido pagos pelo menos 35% dos prémios. 

Informação Relativa ao Fundo 
de Investimento 

A política de investimento do Fundo obedece às seguintes disposições: 
a) O Fundo será gerido através de um modelo próprio denominado CPPI – Constant Portfolio Protection Insurance. O 

modelo tem como objectivo acompanhar a valorização dos mercados accionistas europeus procurando limitar as 



PROSPECTO SIMPLIFICADO (actualizado a 31 de Dezembro de 2008) 
VICTORIA Soluções Financeiras - Europa Invest 
Constituído em 2 de Julho de 2007 
 

 VICTORIA – Seguros de Vida, S.A. - Av. Liberdade, 200 1250-147 Lisboa Portugal - Telf. 21 313 41 00 - Fax. 21 313 47 00 Pág. 3/3 
Matriculada na C.R.C. de Lisboa N.º 3635  Pessoa Colectiva N.º 502 821 060 - Capital Social  EUR 8.500.000 

 

 

eventuais perdas no valor do Fundo a um máximo de 15% em cada período consecutivo de 12 meses; 
b) O modelo terá apenas como objectivo limitar as perdas a 15% no período consecutivo de 12 meses, não existindo 

qualquer garantia ou compromisso por parte da Entidade Gestora de que esse objectivo será atingido; 
c) O investimento em cada classe de activos num determinado momento será determinado pelo modelo de gestão referido 

e sujeito aos limites abaixo indicados e aos demais limites legais: 
Classe de Activo Intervalo 

Mercado Monetário 2% a 40% 
Rendimento Fixo 0% a 98% 

Rendimento Variável 0% a 98% 
d) O Fundo não poderá investir em classes de activos diferentes das mencionadas na alínea anterior; 
e) O Fundo apenas poderá efectuar aplicações expressas em euros; 
f) O Fundo poderá fazer uso de instrumentos derivados sem fins especulativos, de operações de reporte de empréstimo 

de valores; 
g) As aplicações feitas em activos mobiliários devem preferencialmente incidir sobre emitentes ou mercados da zona Euro; 

Consulta de Outra 
Documentação 

O presente prospecto contém apenas a informação essencial relativa ao Seguro e não dispensa a consulta do Prospecto 
Informativo. Para este produto são elaborados relatórios com periodicidade trimestral que incluem, nomeadamente, a 
composição dos valores que constituem o património do Fundo, 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. Esses relatórios estão disponíveis nas delegações da VICTORIA ou 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 


