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Mod. Versão 87-43 Informação actualizada a: 17/02/2010 

Designação Comercial: Valor BES 2010 Assurfinance (I.C.A.E. Não Normalizado) 

Data início de Comercialização: 18/02/2010 

Empresa de Seguros T-Vida, Companhia de Seguros, S.A., Sociedade Anónima com endereço da sede social na  
Avenida da Liberdade, n.º 242 - 1250-149 Lisboa, e legalmente autorizada a exercer a 
actividade seguradora em território português. 

Pertence ao Grupo Banco Espírito Santo S.A.  

Entidades 
Comercializadoras 

Rede de Agentes. 

Autoridades de Supervisão Instituto de Seguros de Portugal( I.S.P.) 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários(C.M.V.M) 

Reclamações  

 

As reclamações relacionadas com o Produto Valor BES 2010, devem ser colocadas por 
escrito à T-VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.. 

O Tomador do Seguro, Pessoas Seguras ou beneficiários podem igualmente, se assim o 
entenderem, apresentar reclamações ao Instituto de Seguros de Portugal, competindo a esta 
Entidade, no âmbito das suas competências, analisar e dar parecer sobre esses pedidos ou 
reclamações. 

Em caso de litígio, qualquer das partes pode recorrer aos tribunais judiciais, sem prejuízo de, 
em alternativa, as partes acordarem que o mesmo seja resolvido com recurso à arbitragem, 
nos termos legalmente aplicáveis. 

Designação Comercial do 
Produto 

Valor BES 2010 Assurfinance (I.C.A.E. Não Normalizado) 

Prazo ou período 
recomendado para o 
investimento 

Cada Apólice durará por um período não inferior a 5 anos e 1 dia, sem prejuízo do Tomador 
do Seguro poder solicitar o seu resgate total ou parcial. A data de vencimento de todas as 
Apólices desta modalidade de seguro é 10 de Março de 2015. 

Risco de Perda do 
Investimento 

No momento da subscrição, o Tomador do Seguro e o Segurado tomam conhecimento 
de que, pelas características desta aplicação (possibilidade de existência de risco de 
evento de crédito na Empresa “Crédit Agricole, S.A.” definida nas condições das 
respectivas obrigações “Credit Linked Note/ BES Finance Ltd. / Série 65”, e de risco de 
crédito da entidade emitente da obrigação “BES Finance Ltd.”) existe o risco de perda 
dos montantes investidos, bem como dos respectivos rendimentos. 
 
O risco de capital ocorre sempre que a empresa (Crédit Agricole, S.A.), à qual estão 
indexadas as obrigações que compõem este produto, entre em incumprimento nos 
pagamentos de Capital e Juros enquanto entidade emitente de Obrigações, em 
moratória, em reestruturação da dívida ou seja dissolvida, situações designadas por 
eventos de crédito. 
 
Em caso de ocorrência de um Evento de Crédito o seguro termina automaticamente 
sendo o Saldo da Apólice calculado com base no valor de mercado das Obrigações da 
entidade de referência na qual ocorreu o evento de crédito, descontado dos custos de 
cobertura do activo (cobertura de taxa de juro), podendo as obrigações perder a 
totalidade do seu valor. 

 

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, devendo para o efeito 
comunicar por escrito ao Segurador. 

O Segurador restituirá o prémio pago pelo Tomador do Seguro no prazo de 30 dias após a 
recepção do pedido referido no parágrafo anterior. 
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O valor do prémio poderá ser deduzido dos custos de desinvestimento que o Segurador 
comprovadamente tiver suportado (custos de alienação/desvalorização dos activos 
subjacentes). 

 

Resolução Unilateral 

Não aplicável. 

 

Resgate 

Resgate Parcial 

O Contrato será objecto de resgates parciais programados, de acordo com o solicitado pelo 
cliente na Proposta de Subscrição, em períodos exactos e sucessivos de 12 meses, ou no dia 
útil seguinte, a contar do dia 10 de Março de 2011, data do primeiro resgate parcial. Nessa 
data, 10 de Março de cada ano, até à data do último resgate parcial programado, 10 de 
Março de 2015, o Segurador processará os resgates parciais os quais corresponderão ao juro 
nominal das Obrigações “Credit Linked Note/ BES Finance Ltd. / Série 65”, conforme definido 
em “Valorização da Componente Financeira e Política de Investimentos”.  
 
O pagamento de cada Resgate Parcial será efectuado por crédito em conta bancária sedeada 
no Banco Espírito Santo, S.A. e indicada pelo Tomador do Seguro na Proposta de 
Subscrição, no prazo máximo de 5 dias úteis. 
 
Não são permitidos outros resgates parciais além dos acima indicados. 

 

Aos valores entretanto apurados aplica-se ainda a fiscalidade sobre os rendimentos. (ver 
“Enquadramento Fiscal”) 

Resgate Total 
Em qualquer momento de vigência do Contrato (com excepção do período dos 7 dias úteis 
que antecedem os dias 10 de Março de cada ano, até ao vencimento, 10 de Março de 2015) 
o Tomador do Seguro poderá solicitar o resgate total da sua Apólice. 
 
A única excepção a esta situação verifica-se nos casos em que o Tomador do Seguro tenha 
designado um terceiro como beneficiário e renunciado de forma expressa ao direito em 
alterar o beneficiário. Nestas circunstâncias é necessário o prévio acordo do Beneficiário para 
se proceder ao Resgate. 
 
Os pedidos de resgate podem ser solicitados em qualquer dia útil da semana. O Segurador 
processa os resgates uma vez por semana a todas as sexta feiras ou dia útil seguinte. 

O valor a resgatar será calculado com base no valor da unidade de conta, do Fundo 
Autónomo associado a este produto, do 2º dia útil seguinte ao processamento do resgate. O 
valor da unidade de conta reflecte o valor de mercado das Obrigações “Credit Link Note/ BES 
Finance Ltd. / Série 65”. 

O pagamento do Resgate será efectuado por crédito em conta bancária sedeada no Banco 
Espírito Santo S.A.,, indicada pelo Tomador do Seguro no prazo máximo de 5 dias úteis a 
contar da data do processamento. 

Em caso de ocorrência de um Evento de Crédito (tal com definido anteriormente em “Risco de 
Perda do Investimento”) o Segurador procederá ao resgate total da Apólice e pagará ao 
Tomador do Seguro o respectivo Saldo calculado conforme definido no ponto “Valorização da 
Componente Financeira” infra, existindo elevada probabilidade de perda total ou parcial 
do capital investido. O prazo de liquidação dependerá da venda das obrigações “Credit 
Linked Note/ BES Finance Ltd. / Série 65” em mercado. 

Ao valor entretanto apurado aplica-se ainda a fiscalidade sobre os rendimentos. (ver 
“Enquadramento Fiscal”) 

Falecimento: 

Em caso de Falecimento do Segurado aplicam-se as mesmas regras do que para os 
“Resgates Totais”, não se aplicando contudo qualquer tributação em sede de IRS.  

Nota: É considerada como data-valor para o pagamento dos Resgates, a data do respectivo 
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crédito. 

Tabelas de valores de 
resgate e de Redução  

Tabela de Valor de Resgates: Não aplicável. 

Tabela de Valores de Redução: Não aplicável. 

Penalização em caso de 
Resgate , Redução ou 
transferência 

Penalização em caso de resgate total: O encargo de resgate a aplicar é de 1,5% se o 

resgate se verificar durante a 1ª anuidade da Apólice. A partir da 2ª anuidade não existe 
qualquer encargo de resgate. 

Penalização em caso de redução: Não aplicável 

Penalização em caso de transferência: Não aplicável. 

Modalidades e período de 
pagamento dos prémios 

Os prémios são únicos e pagos antecipadamente por débito em conta bancária do Tomador 
do Seguro no Banco Espírito Santo S.A.,, indicada na Proposta de Subscrição, devendo no 
entanto, respeitar os mínimos estabelecidos pelo Segurador. O Contrato não admite o 
pagamento de prémios adicionais. 

Prémios Relativos a cada 
Garantia Principal ou 
Complementar 

Prémio Único  

- Prémio Único Mínimo: 1.000 Euros  

Forma de cálculo e 
atribuição da Participação 
nos Resultados 

Não aplicável.  

Valorização da Componente 
Financeira 

O Valor BES 2010 Assurfinance é um seguro de capitalização, qualificado como Instrumento 
de Captação de Aforro Estruturado (I.C.A.E) Não Normalizado que disponibiliza um Fundo 
Autónomo de Investimento que investirá numa primeira fase que decorrerá desde o dia 18 de 
Fevereiro de 2010 até ao dia 09 de Março de 2010 em activos constituídos por uma aplicação 
de curto prazo que proporcionará uma taxa de juro anual nominal de 1,50% (taxa de 
rendimento bruta de imposto e líquida do encargo anual de gestão financeira). No dia 10 de 
Março de 2010 o Fundo Autónomo passará a investir quase exclusivamente em Obrigações 
denominadas “Credit Linked Note/ BES Finance Ltd. / Série 65” emitidas por BES Finance 
Ltd., entidade sedeada nas Ilhas Caimão, uma subsidiária do Banco Espírito Santo, S.A. A 
emissão das Obrigações é efectuada ao abrigo do Programa de “Euro Médium Term Notes”, 
garantido pelo Banco Espírito Santo, S.A.. Esta garantia não cobre os riscos associados ao 
evento de crédito associado ao Crédit Agricole, da qual depende em grande medida o 
Contrato de Seguro em termos de capital e remuneração. A garantia do Banco Espírito Santo 
S.A., aplica-se apenas quando não ocorram eventos de crédito relativos ao Crédit Agricole, 
S.A., e apenas nesse cenário, assegurará a devolução do capital e pagamento da 
remuneração das obrigações subjacentes a este contrato de Seguro por parte do BES 
Finance Ltd. 

Em cada momento, o saldo de cada Apólice corresponderá ao produto do número de 
Unidades de Conta detidas no Fundo pela cotação da Unidade de Conta desse mesmo 
Fundo à data, a qual pode variar diariamente. 

Dado que o Fundo é quase exclusivamente constituído pelas Obrigações “Credit Linked Note/ 
BES Finance Ltd. / Série 65”, a valorização da Apólice dependerá quase exclusivamente da 
variação deste activo. 
 

Estas Obrigações, na condição da não existência de um Evento de Crédito na Empresa 
definida nas Condições das Obrigações, Crédit Agricole, S.A., sujeito à capacidade da 
entidade emitente da obrigação, o BES Finance Ltd. ou do Banco Espírito Santo, S.A., na 
qualidade de garante, paga um cupão anual à taxa de rendimento anual fixa de 3,85% (taxa 
de rendimento bruta de imposto e líquida do encargo anual de gestão financeira). 

Em caso de ocorrência de um Evento de Crédito o Saldo da Apólice é calculado com 
base no valor de mercado das Obrigações da entidade de referência na qual ocorreu o 
evento de crédito (Crédit Agricole, S.A.), descontado dos custos de cobertura do activo 
(cobertura da taxa de juro), podendo nessa altura existir perda parcial ou total do 
capital investido. 
 
Sobre os rendimentos incide ainda a respectiva tributação de I.R.S.. (Ver 
“Enquadramento Fiscal”) 
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Perfil de Risco dos 
Investidores 

 Este investimento destina-se a investidores com tolerância elevada ao risco, dispostos a 

assumir eventuais perdas do capital investido e que assumam uma perspectiva de 
valorização das suas poupanças a longo prazo. 

Rendibilidade e Risco 
Históricos 

 Fundo tem início a 18-02-2010. 

Taxa Global de Custos Fundo tem início a 18-02-2010. 

Tabela de Custos  

 

 

 

 

 

 

 

Custos (imputáveis ao 
Tomador do Seguro) 

% da Comissão 

Comissão de Subscrição Não tem 

Comissão de 
transferência 

Não tem 

Comissão de resgate 1,5% na primeira anuidade; 0% nas seguintes. 

Taxa de Supervisão 
(I.S.P.) 

Incluída no encargo de gestão anual  

Comissão de Gestão 0,40% anual, sendo calculada diariamente para cada 
Apólice e incidindo sobre o seu Saldo. 

Enquadramento Fiscal 

(Contribuintes Residentes) 

 

IRS 

I – DEDUÇÕES À COLECTA (Código do I.R.S. - Artigo 86º) 

Este seguro não é dedutível à colecta no âmbito do Artigo 86º do Código do I.R.S., uma vez 
que não se enquadra nos requisitos exigidos pelo n.º 1 do Artigo 86º do Código do I.R.S.. 

II - REEMBOLSO: TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS 

Os rendimentos são considerados categoria E. 

Se o Tomador do Seguro solicitar o reembolso total ou parcial do capital acumulado no Valor 
BES 2010 Assurfinance o contrato será tributado à taxa liberatória de 20%. No entanto, neste 
caso, quando o montante dos prémios pagos na primeira metade da vigência do contrato 
representar pelo menos 35% da totalidade daqueles: 

- são excluídos da tributação 20% do rendimento, se o reembolso se verificar após o 5º ano e 
antes do 8º ano de vigência do contrato (regra prática: IRS a reter é de 16% sobre os 
rendimentos); 

- são excluídos da tributação 60% do rendimento se o reembolso ocorrer após os primeiros 8 
anos de vigência do contrato (regra prática: IRS a reter é de 8% dos rendimentos). 

Definição de Rendimento: consideram-se rendimentos de capitais a diferença positiva entre 

os montantes pagos a título de resgate, adiantamento ou vencimento de seguros e operações 
do ramo «Vida» e os respectivos prémios pagos ou importâncias investidas. 

Por Morte do Segurado: Neste caso o Valor BES 2010 Assurfinance não está sujeito a 

I.R.S..  

IMPOSTO DE SELO 

O Valor BES 2010 Assurfinance não está sujeito a Imposto do Selo [independentemente 
do(s) Beneficiário(s) designado(s)]. 

Política de Investimentos 

(Descrição Sintética) 

O Fundo Valor BES 2010 investirá numa primeira fase que decorrerá até ao dia 09 de Março 
de 2010 em activos constituídos por uma aplicação de curto prazo. 
 
No dia 10 de Março de 2010 passará a investir quase exclusivamente nas Obrigações “Credit 
Link Note/ BES Finance Ltd. / Série 65”, sendo a data de maturidade das mesmas, 10 de 
Março de 2015.  
 
Estas Obrigações constituem um CREDIT LINKED NOTE, já que os pagamentos (capital e 
juros) que deles derivam, dependem da capacidade de entidades terceiras (neste caso, o 
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Crédit Agricole, S.A.) em honrar os seus compromissos atempadamente.  
 
Um CREDIT LINKED NOTE é, como o nome sugere, uma Obrigação que permite ao detentor 
da mesma, auferir de um rendimento em troca de uma exposição a risco de crédito de uma 
empresa (neste caso, o Crédit Agricole, S.A.). Até à maturidade desta obrigação são 
definidos os prazos e níveis de pagamento da remuneração. A remuneração (rendimento) 
tem por subjacente os níveis de taxa de juro exigidos a esta entidade para se financiar no 
mercado, para o prazo especificado, tendo em conta o risco de incumprimento que apresenta. 
Esses níveis variam com o sector, as condicionantes macroeconómicas e de mercado, 
notícias específicas da empresa relacionada – directa ou indirectamente - com o seu nível de 
endividamento entre outros factores. De acordo com o referido, o detentor da Obrigação 
aufere um rendimento em troca de uma exposição a risco de crédito.  
 
Esse risco naturalmente consubstancia-se em risco de capital para o cliente, conforme 
descrito em “Risco de Perda de Investimento”.  
 

As datas de pagamento dos cupões anuais correspondem ao dia 10 de Março de cada ano, 
ou ao primeiro dia útil seguinte, começando em 10 de Março de 2011 e terminando a 10 de 
Março de 2015 (o pagamento dos cupões, está igualmente dependente da não 
existência de um Evento de Crédito conforme definido nas condições das Obrigações 
“Credit Linked Note/ BES Finance Ltd. / Série 65”). 

Informação Relativa aos 
Fundos de Investimento 
afectos 

Os Tomadores do Seguro ou Segurados podem solicitar a informação ao seu Mediador ou 
directamente ao Segurador T-Vida. 

Consulta de outra 
Documentação 

No site www.t-vida.pt e junto da respectiva Rede de Agentes de Seguro, ou em www.cmvm.pt 

Lei Aplicável ao Contrato O presente Contrato rege-se pela lei Portuguesa. 

Nos casos omissos no presente Contrato, recorrer-se-á à legislação aplicável. 

 O foro competente para dirimir os legítimos emergentes deste Contrato é o fixado na lei civil. 

 

http://www.cmvm.pt/

