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Os elementos constantes deste Prospecto Simplificado reportam-se a 30 de Abril de 2009. 
 

(actualização dos ns. 16 e 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos termos regulamentares, este Prospecto Simplificado destina-se a dar cumprimento ao 
dever de prestação de informação pré-contratual ao potencial Tomador de Seguro, previsto 
no Regulamento da CMVM nº 8/2007. 
 
Nos termos regulamentares, este Prospecto Simplificado é objecto de divulgação no 
sistema de difusão de informação da CMVM. 

TAXA GARANTIDA – 4ª SÉRIE 
 

PROSPECTO SIMPLIFICADO 
 
 

ICAE – INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO DE AFORRO 
ESTRUTURADO (NÃO NORMALIZADO) 
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SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE CAPITAL VARIÁVEL – ICAE (NÃO NORMALIZADO) 

 
Designação comercial: TAXA GARANTIDA – 4ª SÉRIE 

 
 
 
1. Informações sobre a Empresa de Seguros 

 
Denominação da empresa de seguros: Global Vida – Companhia de Seguros de Vida, S.A. 
(adiante designada apenas por Global Vida). 
 
Estatuto legal da empresa de seguros: A Global Vida é uma sociedade anónima com o Capital 
Social de Euros 9.000.000. 
 
Estado-Membro onde se situa a sede social: A sede social da Global Vida situa-se em Portugal. 
 
Endereço da sede social: Avenida Duque d’ Ávila, 171 – 1069-031 Lisboa. 
 
Site da empresa de seguros na Internet: www.global-seguros.pt 
 
A Global Vida encontra-se legalmente autorizada a exercer a actividade seguradora em território 
português. 
 
2. Entidades Comercializadoras 

 
Balcões próprios da Global Vida e Mediadores de Seguros devidamente habilitados pelo Instituto 
de Seguros de Portugal. 
 
3. Autoridades de Supervisão 

 
As Autoridades de Supervisão competentes são a CMVM – Comissão de Mercado de Valores 
Mobiliários, em termos da supervisão e regulamentação da publicidade e dos deveres de 
informação relativos à comercialização de contratos de seguro ligados a fundos de investimento e 
o ISP – Instituto de Seguros de Portugal, o qual tem competência para receber e decidir as 
reclamações que lhe forem presentes. 
 
4. Reclamações 

 
A Global Vida examinará todas as reclamações relativas à apólice, que lhe sejam enviadas por 
escrito e dirigidas ao seu “Departamento de Qualidade” pelo Tomador do Seguro, Pessoa Segura 
ou Beneficiários, informando em tempo razoável da sua posição quanto às mesmas, não obstante 
a possibilidade de intervenção do Instituto de Seguros de Portugal e sem prejuízo do recurso aos 
tribunais. 
 
5. Duração do contrato 

 
O contrato tem o seu início às zero horas do dia 14 de Março de 2008 e terá a duração de cinco 
anos e um dia podendo, no entanto, até quinze dias antes da data do vencimento, o Tomador do 
Seguro optar pela prorrogação do prazo do contrato nas condições a serem divulgadas pela 
Seguradora pelo menos trinta dias antes daquela data. 
 
O prazo adicional a definir pela Seguradora para a prorrogação referida não poderá em caso algum 
ser inferior a 3 anos. 

http://www.global-seguros.pt/
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6. Risco de perda dos montantes investidos 
 

Em caso de resgate antecipado, total ou parcial, existe o risco de perda dos montantes investidos. 
 
O valor investido e o rendimento no vencimento são sempre assegurados, excepto em caso de 
incumprimento por parte do Banco Intesa SanPaolo, nomeadamente em caso de falência ou 
insolvência, podendo os subscritores deste contrato registar uma perda do montante inicialmente 
subscrito. 
 

7. Garantias, opções e coberturas  

 
O Taxa Garantida 4ª Série é um contrato de seguro de vida individual, de capital variável, com as 
seguintes garantias: 
 
a) Em caso de vida da Pessoa Segura na data termo do contrato, o capital total correspondente 

ao nº de Unidades de Participação detidas no final do prazo, multiplicadas pelo respectivo 
valor unitário no dia imediatamente anterior a nessa data; 

 b) Em caso de morte da Pessoa Segura, o capital total correspondente ao nº de Unidades de 
Participação ainda não resgatadas, multiplicado pelo respectivo valor unitário na primeira 
sexta-feira que se segue à data da recepção da comunicação formal do óbito. 
 

Dado que o valor unitário das unidades de participação será publicado apenas uma vez por 
semana, às sextas-feiras, o capital constituído apenas pode ser calculado com referência a esses 
dias. 
 
O valor unitário das Unidades de Participação é divulgado semanalmente, com referência às 
sextas-feiras, sendo obtido através da seguinte fórmula: 
 

)
1826

0124,0
(

68,80
n

V
VUP n

n , 

em que: 

 n      =  número de dias decorridos desde o início do contrato ; 

 VUPn = valor da unidade de participação decorridos n  dias desde o início do contrato; 

 Vn    = cotação das obrigações que integram o Fundo Autónomo decorridos n dias 
desde o início do contrato; 

 
A fórmula precedente assegura um valor da Unidade de Participação de 1,227€ no vencimento do 
contrato. 

 
Para além da avaliação semanal, o património do Fundo é ainda avaliado com referência ao último 
dia útil de cada mês e ao dia imediatamente anterior à data do vencimento do contrato. 
 
Produtos derivados associados às garantias, opções e coberturas 
 
Não aplicável. 
 
8. Condições e modalidades de resgate / resolução / transferências entre Fundos 

 
Resgates / resolução 
 
Face à natureza do contrato não é possível definir contratualmente valores mínimos de resgate.  
 
Em caso de resgate, parcial ou total, podem ocorrer perdas do capital investido.  
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Sem prejuízo dos direitos de um eventual Beneficiário irrevogável, o Tomador do Seguro poderá 
em qualquer momento, uma vez decorrido o período legal de renúncia, pedir a resolução do 
contrato e receber o valor do resgate total ou pedir o resgate parcial do contrato. 
 
Os resgates serão processados no dia útil seguinte à primeira sexta-feira após o decurso do 3º dia 
útil que se segue à recepção do pedido por parte da seguradora.  
 
Em caso de resgate total, o Tomador de Seguro terá direito a receber o capital correspondente ao 
nº de UP ainda não resgatadas, multiplicado pelo respectivo valor unitário, deduzido da 
penalização prevista no nº 10 deste prospecto.  
 
O resgate parcial traduz-se na redução do número de unidades de participação existentes no 
contrato correspondente ao quociente do valor resgatado pelo valor unitário daquelas. Em caso de 
resgate parcial, o número mínimo de Unidades de Participação que devem permanecer no contrato 
é de 500. 
 
O presente contrato não beneficia da possibilidade da concessão de adiantamentos. 
 
9. Tabela de valores de resgate e de redução 
 

Não aplicável. 
 
10. Penalização em caso de resgate, redução ou transferência 

 
Por cada resgate total ou parcial, será cobrada uma penalização sobre o valor resgatado de 1% no 
primeiro ano de vigência do contrato e de 0,25% no segundo, terceiro, quarto e quinto anos de 
vigência do contrato. 
 
11. Modalidades e períodos de pagamento dos prémios 
 

O prémio de seguro é constituído por uma entrega única por Apólice, podendo no entanto o 
Tomador do Seguro subscrever várias apólices. 
 
A Seguradora estabeleceu o limite mínimo de aquisição de 1.500 Unidades de Participação, com o 
valor líquido de 1,00€ e apenas pode ser subscrito um número inteiro de unidades de participação. 
      
Por cada Unidade de Participação subscrita, acrescem 0,005€ (máximo) a título de encargos de 
aquisição e cobrança. 
 
O prémio total a pagar pelo Tomador do Seguro será igual ao valor líquido das Unidades de 
Participação subscritas, acrescido dos encargos referidos no parágrafo anterior.  
 
12. Prémios relativos às garantias 
 

O Tomador do Seguro ao subscrever a proposta, efectua o pagamento num montante mínimo de 
1.500€, acrescidos dos encargos de aquisição e cobrança previstos no número anterior. 
 
13. Forma de cálculo e atribuição da participação nos resultados:  

 
As importâncias investidas neste seguro não beneficiam de participação de resultados. 
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14. Valorização da componente financeira 

 
A componente financeira do produto é integrada por uma Obrigação de Cupão Zero do Banco 
Intesa SanPaolo, com data de início em 14 de Março de 2008 e maturidade em 14 de Março de 
2013. 
O valor da Unidade de Participação pode ser obtido na Global Vida, sendo divulgado 
semanalmente no site referido no nº 22 deste prospecto. 
 
15. Perfil de risco dos tomadores de seguros 
 

Este seguro está indicado para o investidor que deseje fazer frutificar a sua poupança aceitando 
um nível baixo de risco. 
 
16. Rendibilidade e risco histórico 
 

Data de início Rendibilidade 
efectiva 

Rendibilidade 
anualizada 

Desvio padrão 
efectivo 

Desvio padrão 
anualizado 

Escalão de 
risco 

14-03-2008 -7,862% -9,729% 2,487% 17,937% Alto 
 

As rendibilidades representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. 
 

O risco é classificado de acordo com a regulamentação em vigor, com a seguinte escala :  
 
1 - risco baixo, 2 – risco médio baixo, 3 – risco médio, 4 – risco médio alto, 5 – risco alto e 6 - risco 
muito alto. 
 

A rotação média da carteira é a seguinte: 
 

Volume de transacções 7.123.065,00€ 

Valor Médio da carteira  6.513.123,75€ 

Rotação Média da Carteira 109,36% 

 
17. Taxa Global de Custos 
 

Comissão de Gestão – Componente Variável 14.027,66€ 

Total de Custos 14.027,66€ 

Taxa Geral de Custos (TGC) 0,22% 
 
18. Tabela de Custos 
 

A tabela de custos imputáveis a este seguro é a seguinte: 
 

Custos % da Comissão 

Imputáveis ao Tomador de Seguro  

    Comissão de Subscrição 0,005€ por cada UP (máximo) 

    Comissão de Transferência Não aplicável 

    Comissão de Resgate 1,0% do valor resgatado no 1º ano e 0,25% nos 
restantes, até ao 5º ano de vigência do 
contrato. 

    Taxa de Supervisão 0,0% 
Imputáveis ao fundo  

    Comissão de Gestão  

         Componente fixa 0,00€ 
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         Componente variável 
Encargos de Gestão =

1826

%24,1
 x nº dias que 

decorrem desde o início do contrato x nº de UP 
em circulação. 
A fórmula de cálculo da UP integra, de forma 
automática, a dedução destes encargos de 
gestão. 

    Comissão de depósito 0,0% 

    Taxa de Supervisão 0,0% 

    Outros Custos 0,0% 

 
19. Regime fiscal aplicável 

 
Este contrato encontra-se ao abrigo do regime fiscal actualmente em vigor para os Seguros do 
Ramo Vida. 
 
A taxa efectiva de IRS é de 16% no vencimento e de 20% em caso de resgate. 
 
Os valores pagos, por morte da Pessoa Segura, aos Beneficiários designados, não estão sujeitos a 
Imposto de Selo (antigo Imposto de Sucessões e Doações). 
 
A Global Vida não assume qualquer responsabilidade pelas consequências decorrentes de 
eventuais alterações do regime fiscal actualmente em vigor ou de uma diferente interpretação das 
normas legais aplicáveis aos Seguros do Ramo Vida. 
 
20. Informação relativa aos fundos de investimento afectos 

 
Este Fundo é definido Não Normalizado de acordo com a Norma Regulamentar n.º 13/2003-R do 
Instituto de Seguros de Portugal sobre os ICAE’s (Instrumentos de Captação de Aforro 
Estruturados) e é constituído pelos seguintes activos: 

 
Valores cotados  

Valores mobiliários estrangeiros  
Obrigações diversas 

Obrigações de Cupão Zero do Banco Intesa SanPaolo. 
 
21. Consulta de informação periódica relativa ao contrato de seguro  
 

Os elementos informativos trimestrais e anuais relativos em particular ao contrato subscrito pelo 
Tomador do Seguro, constarão de um documento a enviar, por via postal para o seu domicílio. 
 
Os relatórios semestrais e anuais previstos na regulamentação em vigor serão disponibilizados em 
suporte papel nos escritórios da Seguradora e seus Agentes, bem como no site referido no número 
seguinte deste prospecto. 
 
Os valores unitários das Unidades de Participação serão publicados semanalmente (com 
referência às sextas-feiras) no site referido no número seguinte deste prospecto. 
 
22. Contactos 
 

Para quaisquer esclarecimentos deverão ser contactados os escritórios e os balcões da Global 
Vida, e-mail: globalseguros@global-seguros.pt ou consultar o site na Internet: www.global-
seguros.pt. 
 

http://www.global-seguros.pt/
http://www.global-seguros.pt/
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23. Lei aplicável ao contrato de seguro 
 

Salvo acordo das partes em sentido contrário aplica-se ao presente contrato a legislação 
portuguesa e o foro competente para qualquer pleito emergente é o do local da emissão da 
Apólice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Global Vida – Companhia de Seguros de Vida, SA  
Avenida Duque d’Ávila, 171 – 1069-031 Lisboa - 
Portugal 
Telefone 21 313 75 00 Telefax 21 313 75 04  
Internet: www.global-seguros.pt 
e-mail: globalseguros@global-seguros.pt 
Capital Social € 9.000.000  
C.R.C. Lisboa Nº 502 105 070 
Pessoa Colectiva 502 105 070  

 

http://www.global-seguros.pt/
mailto:globalseguros@global-seguros.pt

