
   

Grupo Caixa Geral de Depósitos 
Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A. · NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa · Sede: Largo do Calhariz, 30 - 1249-001 Lisboa - 
Portugal · Capital Social € 400 000 000 · www.fidelidademundial.pt 
Linha de Apoio ao Cliente: Tel. 808 29 39 49 · Fax 21 323 78 44 · E-mail: apoiocliente@fidelidademundial.pt · Atendimento telefónico personalizado 
nos dias úteis das 8h30 às 20h 

 
 

PROSPETO SIMPLIFICADO 

(atualizado a 30 de abril de 2012) 

 

LEVE PPR 

Opções de Investimento LEVE UNI (PPR), LEVE DUO (PP R), LEVE TRI (PPR AÇÕES – 
INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO DE AFORRO ESTRUTURADO (ICAE ) PRODUTO FINANCEIRO 

COMPLEXO) 
Período de comercialização: desde 9 de abril de 2007  

(LEVE TRI - PPR AÇÕES – ICAE cessou a comercialização em 2009/10/09) 

Empresa de 
Seguros 

Nome 

Autorização legal 

 
País e endereço 
da sede social 

Identificação do 
Grupo Financeiro 

 

 
Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A.. 

Empresa legalmente autorizada para o exercício da atividade seguradora em território português, 
registada no Instituto de Seguros de Portugal com o n.º 1011. 

Largo do Calhariz, 30 – 1249-001 Lisboa, Portugal 

 
. 

Entidades 
Comercializadoras 

Locais 

 

Meios de 
comercialização 

 

 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., através da sua rede de agências, consultável em 
http://www.cgd.pt/Corporativo/Rede-CGD/Pages/Agencias.aspx, e Companhia de Seguros Fidelidade-
Mundial, S.A., através da sua rede de agências, e mediadores da Companhia, consultável em 
http://www.fidelidademundial.pt/pt/onde-estamos/Pages/agencias-e-mediadores.aspx. 
Presencial. 

Autoridades de 
Supervisão  

C.M.V.M. – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (www.cmvm.pt), relativamente à 
comercialização de contratos de seguro ligados a fundos de investimento. 

I.S.P. – Instituto de Seguros de Portugal (www.isp.pt), relativamente à atividade seguradora em geral e 
sem prejuízo dos poderes de supervisão da C.M.V.M. nos termos supra referidos. 

Reclamações 

 

O Segurador dispõe de um Departamento de Gestão de Reclamações para receber, analisar e dar 
resposta às reclamações efetuadas pelo Tomador do Seguro, Pessoas Seguras e/ou Beneficiários. 

As reclamações podem, igualmente, ser apresentadas junto das autoridades de supervisão indicadas 
no ponto anterior, sem prejuízo do recurso aos Tribunais. 

O Segurador disponibiliza informações gerais sobre reclamações, incluindo os meios e contactos, na 
página: 
http://www.fidelidademundial.pt/pt/informacoeslegais/informacoesuteis/Pages/InfoGeraisSobreReclam
acoes.aspx. 

Duração do 
contrato 

O contrato tem início na data da primeira subscrição de uma opção de investimento do LEVE PPR 
sendo a duração sempre superior a cinco (5) anos. Porém, a Pessoa Segura não pode ter, no termo 
do contrato, idade inferior a sessenta (60) anos. 
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Risco de perda do 
investimento 

LEVE TRI (PPR AÇÕES – ICAE)/(Produto Financeiro Complexo) – Esta opção de investimento não 
confere qualquer garantia de pagamento de um capital mínimo ou de rendimento sobre o valor 
aplicado. O Valor de Referência das Unidades de Conta e, consequentemente, as prestações objeto 
do contrato dependem da evolução do valor patrimonial unitário das Unidades de Participação que 
compõem o Fundo Autónomo LEVE TRI, o qual depende da valorização dos ativos que compõem o 
Fundo Autónomo, sendo que o Tomador do Seguro assumirá o risco de i nvestimento . 

LEVE UNI (PPR) - Esta opção de investimento garante, ao longo do prazo da aplicação, um 
rendimento calculado a uma taxa de juro anual, definida pelo Segurador no início de cada ano civil a 
fim de vigorar durante esse período, com um limite mínimo correspondente ao valor resultante de 80% 
da média das cinco (5) últimas observações da taxa Euribor a 3 meses no ano precedente, não 
podendo, contudo, este limite mínimo exceder 4%. No ano de 2011, esta taxa anual será de 2%. 

LEVE DUO (PPR) - Esta opção de investimento não confere qualquer garantia de rendimento sobre o 
valor aplicado, garantindo, contudo, o reembolso deste valor. 

Principais Riscos 
do Produto 

Relativamente à opção de investimento LEVE TRI (PPR  AÇÕES – ICAE)/(Produto Financeiro 
Complexo): 

a) Sendo o risco de investimento assumido pelo Toma dor do Seguro, para esta opção de 
investimento, o contrato não tem garantia de pagame nto de um valor correspondente ao 
capital investido nem rendimentos mínimos; 

b) Durante o prazo do contrato, e relativamente à opção de investimento acima referida, haverá 
flutuação do valor da Unidade de Participação, em função da valorização dos ativos que 
constituem o Fundo Autónomo e que comportam risco de mercado e de crédito , pelo que as 
importâncias devidas por este contrato variarão de acordo com a evolução do Valor de 
Referência não havendo, por isso, a garantia de pagamento do capital investido ou do 
rendimento, nomeadamente em caso reembolso e no termo do contrato. Risco de crédito:  em 
caso de incumprimento do emitente, o Segurador poderá proceder à liquidação antecipada do 
Fundo Autónomo. A gestão será executada de acordo com o melhor interesse dos Tomadores 
do Seguro e a maximização da recuperação do valor dos investimentos. 

Garantias, opções 
e coberturas 

O LEVE PPR é um Plano de Poupança-Reforma – PPR constituído sob a forma de Fundos 
Autónomos de uma modalidade de seguro do «Ramo Vida», que pode ser subscrito apenas numa ou 
em várias das opções de investimento que, em cada momento, o Segurador disponibilize para o efeito. 

As opções de investimento disponíveis para aplicação são as seguintes: 

LEVE UNI (PPR); 

LEVE DUO (PPR). 

A opção de investimento  LEVE TRI (PPR AÇÕES – ICAE)/(Produto Financeiro Complexo) está 
vedada para novas subscrições. 

Cabe ao Tomador do Seguro determinar a aplicação dos prémios (montantes entregues) pagos numa 
ou em várias opções de investimento, podendo alterar, a qualquer momento, a composição do seu 
investimento entre as opções que, nesse momento, o segurador disponibilize, de acordo com as 
regras em vigor para cada uma delas. 

O contrato garante ao beneficiário: 

a) Em caso de vida da Pessoa Segura no termo do contrato, o pagamento do Capital à data do 
vencimento; 

b) Em caso de morte da Pessoa Segura, ou do seu cônjuge quando o PPR seja um bem comum 
por força do regime de bens do casal, durante o período de vigência do contrato, o pagamento do 
Capital à data de comunicação do óbito nos termos previstos nas Condições e na lei. No entanto, 
se a participação da morte ocorrer após o termo do contrato, será pago o Capital no termo do 
contrato; 

c) Em caso de ocorrência de alguma das seguintes situações, o reembolso do Capital nos termos 
previstos no contrato e na lei: 

i) Reforma por velhice da Pessoa Segura, ou do seu cônjuge quando o PPR seja um bem 
comum por força do regime de bens do casal; 
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ii) Desemprego de longa duração da Pessoa Segura ou de qualquer dos membros do seu 
agregado familiar; 

iii) Incapacidade permanente para o trabalho da Pessoa Segura ou de qualquer dos membros 
do seu agregado familiar, qualquer que seja a causa; 

iv) Doença grave da Pessoa Segura ou de qualquer dos membros do seu agregado familiar; 

v) A partir dos sessenta (60) anos de idade da Pessoa Segura, ou do seu cônjuge quando o 
PPR seja um bem comum por força do regime de bens do casal. 

O Capital do LEVE PPR corresponde à soma dos valores seguros em cada uma das opções de 
investimento subscritas. 

O valor seguro da opção de investimento LEVE UNI (PPR) corresponde ao Capital Garantido 
resultante da valorização dos montantes nela aplicados, deduzido de eventuais reembolsos ou saídas 
por transferência ou recomposição, às sucessivas taxas de juro anual garantidas, pelo tempo de 
investimento, as quais são definidas pelo Segurador no início de cada ano civil. Esta taxa tem um 
referencial mínimo indexado ao valor resultante de 80% da média das cinco últimas observações da 
taxa Euribor a 3 meses no ano precedente, não podendo, contudo, este limite mínimo exceder 4%. No 
ano de 2011, a taxa de rendimento anual garantida será de 2%. 

O valor seguro da opção de investimento LEVE DUO (PPR) corresponde à soma do Capital Garantido 
com a eventual participação nos resultados devida e não distribuída. Esta opção garante, assim, o 
reembolso do valor aplicado, deduzido de eventuais reembolsos ou saídas por transferência ou 
recomposição, acrescido do valor de eventuais participações nos resultados já distribuídas com 
referência ao início de cada ano civil. 

O valor seguro da opção de investimento LEVE TRI (PPR ACÇÔES – ICAE) (Produto Financeiro 
Complexo) varia de acordo com a evolução do Valor de Referência, o qual depende, em cada 
momento, da valorização dos ativos que compõem o Fundo Autónomo desta modalidade, e, assim, do 
valor da Unidade de Participação do Fundo Autónomo de Investimento em que são investidas as 
provisões técnicas desta opção de investimento, não havendo garantia de pagamento de um valor 
mínimo, uma vez que esta opção de investimento não tem capital, nem rendimento garantidos. 

O contrato não permite a concessão de adiantamentos sobre a apólice, nem a subscrição de 
coberturas complementares. 
O contrato permite a transferência dos valores investidos para outra Entidade Gestora nos termos 
previstos na Lei e no contrato. 

Reembolso 
(Resgate) e 
Resolução   

  Livre Resolução 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Reembolso  

 

 

 

 
 
 

LIVRE RESOLUÇÃO 

1. O Tomador do Seguro que seja pessoa singular dispõe de um prazo de trinta (30) dias, a contar 
da data da receção da apólice, para resolver o contrato sem necessidade de invocar justa causa. 
A comunicação da resolução deve ser efetuada por escrito, em suporte de papel ou outro meio 
duradouro disponível e acessível ao Segurador.  

2. O exercício do direito de livre resolução determina a cessação do contrato de seguro, extinguindo 
todas as obrigações dele decorrentes com efeito a partir da celebração do mesmo. 

3. Em caso de resolução efetuada ao abrigo do disposto no número 1, o Segurador tem direito ao 
reembolso dos custos de desinvestimento que comprovadamente tiver suportado. 

4. No caso da opção de investimento LEVE TRI (PPR AÇÕES – ICAE)/(Produto Financeiro 
Complexo), entende-se por custos de desinvestimento a eventual desvalorização do valor da 
Unidade de Referência ocorrida entre o início do contrato e a primeira avaliação subsequente à 
receção do pedido de resolução. 
 

REEMBOLSO 

I. Pode ser solicitado o reembolso, total ou parcial, do PPR, desde que se encontre pago pelo 
menos um prémio (montante entregue) e caso se verifique alguma das situações legalmente 
previstas: 

a) Reforma por velhice da Pessoa Segura, ou do seu cônjuge quando o PPR seja um bem 
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comum por força do regime de bens do casal; 

b) Desemprego de longa duração da Pessoa Segura ou de qualquer dos membros do seu 
agregado familiar; 

c) Incapacidade permanente para o trabalho da Pessoa Segura ou de qualquer dos membros 
do seu agregado familiar, qualquer que seja a causa; 

d) Doença grave da Pessoa Segura ou de qualquer dos membros do seu agregado familiar; 

e) A partir dos sessenta (60) anos de idade da Pessoa Segura, ou do seu cônjuge quando o 
PPR seja um bem comum por força do regime de bens do casal; 

f) Em caso de morte da Pessoa Segura ou do seu cônjuge, nos termos previstos na lei. 

II. O reembolso efetuado ao abrigo das alíneas a) e e) do número anterior só se pode verificar 
quanto a entregas relativamente às quais já tenham decorrido pelo menos cinco anos após as 
respetivas datas de aplicação pelo titular do contrato. Porém, decorrido que seja o prazo de cinco 
anos após a data da primeira entrega, a Pessoa Segura pode exigir o reembolso total do PPR, ao 
abrigo da alíneas a) e e) do parágrafo I, se o montante das entregas efetuadas na primeira 
metade de vigência do contrato representar, pelo menos, 35% da totalidade das entregas. 

III. O disposto no número anterior aplica-se igualmente às situações de reembolso previstas nas 
alíneas b) a d) do parágrafo I, nos casos em que a pessoa em cujas condições se funde o pedido 
de reembolso já se encontrasse, à data de cada entrega, na respetiva situação. 

IV. Contudo, o benefício fiscal de dedução à coleta fica sem efeito, com as consequências previstas 
na lei, se o reembolso incidir sobre entregas efetuadas há menos de cinco (5) anos, exceto em 
caso de morte da Pessoa Segura. 

V. O reembolso do valor do PPR pode, ainda, ser efetuado fora das situações previstas nos 
anteriores parágrafos I, II e III, sendo, contudo, aplicáveis as seguintes condições: 

a) Em caso de reembolso parcial, o respetivo valor não poderá ser inferior ao limite mínimo em 
vigor no Segurador na data de reembolso, nem o Capital remanescente poderá ser inferior 
ao valor mínimo em vigor no Segurador para este tipo de contrato; 

b) Os reembolsos, totais ou parciais, estarão sujeitos, nos primeiros 5 anos de vigência, à 
aplicação de uma comissão máxima de 0,5% sobre o respetivo valor reembolsado, sempre 
que não sejam verificadas as situações previstas nos anteriores parágrafos I, II e III; 

c) Os benefícios fiscais obtidos ficam sem efeito, com as consequências previstas na lei. 

VI. Em caso de reembolso parcial o respetivo valor bem como o valor remanescente do Capital, após 
o reembolso, não poderão ser inferiores ao mínimo em vigor no Segurador para este tipo de 
contrato. Atualmente os valores mínimos são de 500,00€. Estes limites não são aplicáveis em 
caso de reembolso da quota-parte respeitante ao falecido, em caso de morte do cônjuge do 
Participante quando o PPR constitui um bem comum do casal. 

VII. O reembolso pode fazer-se sob a forma de Capital ou sob a forma de Renda. 

 
PAGAMENTO DAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS: 

1. No termo do contrato, as importâncias devidas serão colocadas à disposição do Beneficiário no 
prazo máximo de cinco (5) dias úteis mediante apresentação do Bilhete de identidade e cartão de 
contribuinte do Beneficiário ou, em alternativa, do cartão de cidadão. 

2. Em caso de morte da Pessoa Segura, na vigência do contrato, as importâncias devidas serão 
pagas ao(s) Beneficiário(s) no prazo máximo de cinco (5) dias úteis após a entrega no Segurador 
dos seguintes documentos: 

a. Bilhete de identidade e cartão de contribuinte de cada beneficiário ou, em 
alternativa, do cartão de cidadão; 

b. Participação ou declaração de sinistro; 

c. Certidão de óbito ou certidão de assento do óbito da Pessoa Segura; 

d. Na ausência de Beneficiário designado ou em caso de morte do Beneficiário, a 
respetiva habilitação de herdeiros. 
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3. Em caso de reembolso ou de livre resolução, o pagamento do valor correspondente far-se-á, no 
prazo máximo de cinco (5) dias úteis após a receção pelo Segurador da totalidade dos 
documentos necessários para o efeito definidos na Portaria n.º 1453/2002, de 11 de novembro. 

 

SUSPENSÃO 

Em casos excecionais, o Segurador poderá suspender temporariamente a subscrição e o reembolso 
de Unidades de Conta ou o cálculo do seu valor desde que a suspensão seja justificada e tenha em 
atenção o interesse dos Tomadores do Seguro. Pode fazê-lo nos seguintes casos:  

a) Quando um ou mais mercados que constituem a base para a avaliação de uma parte 
significativa do património do Fundo Autónomo de Investimento estiverem fechados ou 
suspenderem a negociação por razões não previstas e alheias à vontade do Segurador;  

b) Quando em consequência de eventos alheios ao controlo e vontade do Segurador não for 
razoavelmente possível alienar os ativos do Fundo Autónomo sem que isso prejudique 
gravemente os interesses dos Tomadores do Seguro ou não for possível efetuar um cálculo 
justo do valor da Unidade de Conta; 

c) Quando os pedidos de reembolso de Unidades de Conta excederem, num período não 
superior a cinco dias seguidos, 10% do valor líquido global do Fundo Autónomo de 
Investimento. 

§ Único – Nestes casos, a Entidade de Supervisão e os Tomadores do Seguro que pretendam efetuar 
subscrições ou reembolsos, serão avisados da suspensão do processamento dos pedidos de 
subscrição, de reembolso de Unidades de Conta ou de cálculo do seu valor. As transações serão 
retomadas logo que se deixem de verificar os pressupostos referidos em a) ou b) ou c). As transações 
suspensas serão retomadas no primeiro dia útil seguinte ao termo do período de suspensão para os 
casos descritos nas alíneas a) e b). Na situação prevista em c), o respetivo valor será processado até 
ao 5.º dia útil seguinte a cada pedido, exceto se houver necessidade de venda de ativos cuja 
transação não permita a liquidação nesse prazo, sendo que, nesse caso, o prazo de liquidação não 
ultrapassará nunca os 30 dias. 

 

FALTA OU INCORREÇÃO NA INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO: 

Na falta de designação de beneficiário do contrato em caso de morte, o segurador pagará o Capital aos 
herdeiros da pessoa segura. 

A inexistência ou a incorreção dos elementos de identificação do beneficiário em caso de morte pode 
impossibilitar o segurador de dar cumprimento aos deveres de informação e comunicação previstos na lei, com 
vista ao pagamento do Capital. 

A inexistência ou a incorreção dos elementos de identificação do(s) beneficiário(s) em caso de morte 
pode, ainda, impossibilitar o segurador de dar cumprimento aos deveres relativos à inclusão dos 
dados respeitantes ao(s) beneficiário(s) em caso de morte na base de dados que integra o Registo 
Central de Contratos de Seguros de Vida, de Acidentes Pessoais e de Operações de Capitalização, 
sob gestão do Instituto de Seguros de Portugal, base de dados esta relativamente à qual o designante 
deve assumir a exclusiva responsabilidade no que respeita à informação, relativa ao(s) beneficiário(s) 
em caso de morte nomeado(s), nela constante e para o efeito prestada ao Segurador, sobre o qual 
não recairá qualquer responsabilidade referente a erros ou omissões na referida informação, exceto 
quando resultem de tarefas de processamento e disponibilização da informação por si executadas. 

Tabela de valores 
de reembolso 
(resgate) e de 
redução  

Em caso de reembolso parcial, o respetivo valor bem como o valor remanescente do Capital, após o 
reembolso, não poderão ser inferiores ao mínimo estabelecido pelo Segurador para este tipo de 
contrato. 

Estes limites não são aplicáveis à situação de reembolso parcial por morte do cônjuge quando o PPR 
for um bem comum do casal. 

Penalização 
(reembolso, 
transferência) 

Os reembolsos, totais ou parciais, estão sujeitos à aplicação de uma comissão máxima de 0,5% sobre 
o respetivo valor reembolsado, sempre que não sejam verificadas as situações previstas no item 
«Reembolso (resgate) e resolução», ponto “Reembolso”, parágrafos I, II e III. 

Em caso de transferência para outra Entidade Gestora será devida uma comissão máxima de 0,5% 
sobre o valor a transferir, salvo no que respeita aos montantes aplicados na opção de investimento 
LEVE TRI (PPR AÇÕES – ICAE)/(Produto Financeiro Complexo),.  
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Em caso de reembolso ou transferência parcial o respetivo valor bem como o valor remanescente do 
Capital, após aquele movimento, não poderão ser inferiores ao mínimo em vigor no Segurador para 
este tipo de contrato. Atualmente os valores mínimos são de € 500,00. 

Modalidades e 
períodos de 
pagamento de 
prémios 
(montantes 
entregues) 

O Tomador do Seguro poderá proceder ao pagamento de prémios (montantes entregues) periódicos 
ou ao pagamento de prémios não periódicos. Sobre os prémios não incidirão comissões de aquisição. 

Os prémios periódicos têm uma periodicidade mensal. Poderá ser definida um crescimento anual 
programado destes prémios. O Plano de pagamento de prémios poderá ser suspenso a qualquer 
momento por iniciativa do Tomador do Seguro. 

Os prémios não periódicos poderão ser pagos em qualquer momento desde que por um valor não 
inferior ao mínimo em vigor no Segurador para este tipo de contrato.  

A fração do prémio pago aplicada na opção de investimento LEVE TRI (PPR AÇÕES – ICAE)/(Produto 
Financeiro Complexo) será convertida num número de Unidades de Conta resultante da divisão 
daquele prémio pelo valor patrimonial unitário destas. 

Quando o termo do contrato estiver a menos de cinco anos e já tiver decorrido pelo menos metade do 
seu prazo de vigência, o Segurador poderá não aceitar entregas, periódicas ou não periódicas, 
sempre que o valor das entregas pagas durante a primeira metade do contrato seja, ou passe a ser, 
inferior a 35% da totalidade das entregas pagas. 

Prémios relativos 
a cada garantia 

O PPR LEVE, está sujeito aos seguintes prémios (montantes entregues) mínimos: 

 Tipo de Prémio 
 Periódico Mensal Extraordinário 
Prémio mínimo 25€ 25€ 

 

Fórmula de 
cálculo e 
atribuição de 
participação nos 
resultados 

A opções de investimento LEVE UNI (PPR) e LEVE TRI (PPR AÇÕES - ICAE)/(Produto Financeiro 
Complexo) não conferem direito a participação nos resultados. 

A opção de investimento LEVE DUO (PPR) confere direito a participação nos resultados. 

A rendibilidade da opção LEVE DUO (PPR) é conferida pela eventual Participação nos Resultados do 
respetivo Fundo Autónomo, a qual será atribuída anualmente, sempre que o saldo da Conta de 
Resultados do exercício, relativo a esta opção, for positivo. Este saldo é igual a um mínimo de 90% do 
rendimento obtido, no exercício, pelos ativos do Fundo Autónomo de Investimento desta opção, 
deduzido da comissão anual de gestão do Fundo Autónomo (no máximo de 1,5% do valor médio do 
capital garantido no exercício) e do eventual saldo negativo da Conta de Resultados do ano anterior. 

Em 1 de janeiro de cada exercício o rendimento atribuído a cada contrato, por participação nos 
resultados, será calculado com a taxa de rendibilidade acima referida, apurada no fim do exercício 
anterior. Este rendimento será incorporado no valor do Capital Garantido do contrato. 

Em caso de reembolso total ou morte da Pessoa Segura acrescerá ao Capital Garantido a 
Participação nos Resultados do ano de ocorrência de qualquer um destes eventos, sendo utilizada 
para este cálculo a taxa de rendibilidade determinada em função da Conta de Resultados da opção 
para o ano em curso. 

Componente 
financeira do 
contrato 

Valorização da 
Componente 
Financeira do 
contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VALORIZAÇÃO 

O Capital do contrato corresponde à soma dos valores seguros em cada uma das opções de 
investimento subscritas. 

Em cada momento, o valor seguro da opção de investimento LEVE UNI (PPR) corresponde ao Capital 
Garantido. O Capital Garantido em qualquer momento de vigência do contrato, corresponde aos 
montantes aplicados na opção, provenientes dos prémios pagos e/ou dos valores recebidos por 
transferência ou recomposição do investimento, deduzido de eventuais reembolsos ou saídas por 
transferência ou recomposição, capitalizado às sucessivas taxas de juro anual garantidas, pelo tempo 
de investimento.  

Com vista a que o Tomador do Seguro possa mais facilmente acompanhar a evolução dos montantes 
aplicados nesta opção de investimento e compará-la com a evolução dos montantes aplicados noutras 
opções de investimento disponíveis, o Valor Seguro será expresso em Unidades de Referência e 
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Natureza dos 
ativos 
representativos 
 
 
 
 
 
 
 

corresponderá ao produto do número de Unidades de Referência pelo respetivo valor calculado em 
conformidade com o estabelecido no artigo 3.º das Condições Especiais LEVE UNI (PPR). 

Em cada momento, o valor seguro da opção de investimento LEVE DUO (PPR) corresponde à soma 
do Capital Garantido e da eventual participação nos resultados devida e não distribuída. O Capital 
Garantido em qualquer momento de vigência do contrato, corresponde aos montantes aplicados na 
presente opção, provenientes dos prémios pagos, das eventuais participações nos resultados que 
tenham sido atribuídas e/ou dos valores recebidos por transferência ou recomposição do investimento, 
deduzido de eventuais reembolsos, ou saídas por transferência ou recomposição. A presente opção 
de investimento não confere qualquer garantia de rendimento sobre o valor aplicado, garantindo, 
contudo, o reembolso deste valor. 

Com vista a que o Tomador do Seguro possa mais facilmente acompanhar a evolução dos montantes 
aplicados nesta opção de investimento e compará-la com a evolução dos montantes aplicados noutras 
opções de investimento disponíveis, o Valor Seguro será expresso em Unidades de Referência e 
corresponderá ao produto do número de Unidades de Referência pelo respetivo valor calculado em 
conformidade com o estabelecido no artigo 3.º das Condições Especiais LEVE DUO (PPR). 

 

Em cada momento, o valor seguro da opção de investimento LEVE TRI (PPR AÇÕES - 
ICAE)/(Produto Financeiro Complexo) corresponde à multiplicação do número de Unidades de Conta 
subscritas, pelo respetivo valor unitário calculado em conformidade com o estabelecido no artigo 3.º 
das Condições Especiais LEVE TRI (PPR Ações - ICAE). As importâncias seguras por esta opção de 
investimento variam de acordo com a evolução do Valor de Referência, cujo valor é determinado em 
função do valor da Unidade de Participação do Fundo Autónomo de Investimento em que são 
investidos os valores desta opção de investimento, não havendo garantia de pagamento de um valor 
mínimo. Durante a vigência do contrato, o valor da Unidade de Participação do Fundo Autónomo de 
Investimento afeto ao ICAE será igual ao quociente entre o valor líquido global do Fundo e o número 
de Unidades de Participação em circulação, sendo fracionado até à quinta casa decimal mediante 
truncagem na sexta casa e posterior arredondamento na quinta casa. O valor líquido global do referido 
Fundo Autónomo de Investimento é apurado pela soma dos valores dos ativos que o integram, 
avaliados de acordo com os normativos legais e regulamentares aplicáveis, deduzidos do montante de 
todos os seus passivos, efetivos ou pendentes, incluindo-se nestes as comissões de gestão. 
 
NATUREZA DOS ATIVOS REPRESENTATIVOS 

O valor do património do Fundo, assim como da Unidade de Participação e da Unidade de Conta da 
opção de investimento LEVE TRI (PPR AÇÕES - ICAE)/(Produto Financeiro Complexo) será calculado 
diariamente e divulgado no primeiro dia útil seguinte, estando esta informação disponível nos pontos 
de venda e nos sites da entidade colocadora e do Segurador. 

O património dos Fundos Autónomos afetos às opções LEVE UNI (PPR) e LEVE DUO (PPR) serão 
valorizados diariamente no fecho de cada dia útil. 

Os Fundos Autónomos de Investimento das opções de investimento LEVE PPR serão compostos 
pelas seguintes carteiras de ativos: 

    Composição 
do  

Fundo 
 
 
 
 
Opção de  
Investimento 

Ações e 
respetivos 
derivados, ou 
participações em 
instituições de 
investimento 
coletivo que 
invistam 
maioritariamente 
em ações 

Imóveis ou 
fundos de 
investimento 
imobiliários e 
respetivos 
derivados 

Instrumentos de 
rendimento fixo, 
participações em 
instituições de 
investimento 
coletivo 
depósitos 
bancários e 
outros ativos de 
natureza 
monetária 

Risco cambial 

LEVE UNI (PPR) Máximo 40% Máximo 25% Remanescente Máximo 10% 
LEVE DUO 
(PPR) 

Máximo 40% Máximo 25% Remanescente Máximo 10% 

LEVE TRI (PPR 
AÇÕES -
ICAE)/(Produto 
Financeiro 
Complexo) 

Mínimo 40% 
Máximo 55% 

Máximo 25% Remanescente Máximo 10% 
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Perfil de risco do 
tomador 

Este produto dirige-se a investidores que pretendam constituir uma poupança a médio/longo prazo 
para o momento da reforma, dispostos a aplicar os seus investimentos no médio/longo prazo, podendo 
optar, dentro do mesmo produto, por opções de investimento com os seguintes perfis de risco:  

                                                
 
Opção de  
Investimento 

Perfil do Tomador 

LEVE UNI (PPR) Conservador 
LEVE DUO (PPR) Equilibrado 
LEVE TRI (PPR AÇÕES - 
ICAE)/(Produto Financeiro Complexo) 

Agressivo 
 

Rendibilidade e 
risco históricos 

 

 

  

 

LEVE UNI (PPR) 

   

Não são apresentados indicadores de risco dado tratar-se de uma opção de investimento não 



   

Grupo Caixa Geral de Depósitos 
Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A. · NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa · Sede: Largo do Calhariz, 30 - 1249-001 Lisboa - 
Portugal · Capital Social € 400 000 000 · www.fidelidademundial.pt 
Linha de Apoio ao Cliente: Tel. 808 29 39 49 · Fax 21 323 78 44 · E-mail: apoiocliente@fidelidademundial.pt · Atendimento telefónico personalizado 
nos dias úteis das 8h30 às 20h 

enquadrável no regime dos ICAE’s. 

 

LEVE DUO (PPR) 

 

 

   

Não são apresentados indicadores de risco dado tratar-se de uma opção de investimento não 
enquadrável no regime dos ICAE’s. 

 

LEVE TRI (PPR AÇÕES - ICAE)/(Produto Financeiro Com plexo) 
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Ano Rendibilidade 

(%) 
Risco 

(%) 
Classe de 

risco 
Escalão de risco 

2011 -7,302156% 13,265079% 4 risco médio alto 
2010 -1,040308% 11,05542% 4 risco médio alto 
2009 12,134033% 10,402821% 4 risco médio alto 
2008 -21,299696% 14,288993% 4 risco médio alto 

2007(1) 0,682815% 5,437724% 3 risco médio 
 

(1) O período de referência considerado para o apuramento da rendibilidade e risco 
anualizados foi de 10/04/2007 a 31/12/2007. 

 

As rendibilidades apresentadas são brutas da comissão de reembolso máxima de 0,5% sobre o 
respetivo valor reembolsado, sempre que não sejam verificadas as situações previstas no item 
«Reembolso (resgate) e resolução», ponto “Reembolso”, parágrafos I, II e III. 

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade 
futura, porque o valor do investimento pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia 
entre 1 (risco baixo) e 6 (risco muito alto). 

A rendibilidade depende do regime de tributação de rendimentos e de eventuais benefícios fiscais. 

  

 

Taxa Global de 
Custos 2011 

 

LEVE TRI (PPR AÇÕES ICAE)/(Produto Financeiro Compl exo)  

Tabela de custos relevantes para efeitos da Taxa Gl obal de Custos em 2011 

Custos Valor (€] %VLGF (1) 
Comissão de Gestão   
         Componente Fixa 82.430,09 € 1,740429% 
         Componente Variável   
Comissão de Depósito   
Custos de Auditoria   
Outros Custos   

TOTAL  82.430,09 € 1,740429% 
TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC) 82.430,09 € 1,740429% 

(1) Valor líquido global do fundo 
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Rotação média da carteira no período de referência (01/01/2011 a 31/12/2011) 

Volume de transações 16.275.468,38 € 
Valor médio da carteira 4.736.195,11 € 
Rotação média da carteira (%)  343,64%  

 

Tabela de Custos  

 

 
Custos % da Comissão  

Imputáveis diretamente ao Tomador do Seguro  
Comissão de Subscrição 0% 
Comissão de Transferência 0,5% (1) 
Comissão de Reembolso 0,5% (2) 
Taxa de Supervisão 0% 

Imputáveis diretamente ao Fundo  
Comissão de Gestão  
    Componente Fixa 1,75% (3) 
    Componente Variável 0% 
Comissão de Depósito 0% 
Taxa de Supervisão 0% 
Outros 0% 

(1) Em caso de transferência para outra Entidade Gestora será devida uma comissão máxima de 0,5% 
sobre o valor a transferir, salvo no que respeita aos montantes aplicados na opção de investimento 
LEVE TRI (PPR AÇÕES – ICAE)/(Produto Financeiro Complexo). 

(2) Os reembolsos, totais ou parciais, estarão sujeitos à aplicação de uma comissão máxima de 0,5% 
sobre o respetivo valor reembolsado, sempre que não sejam verificadas as situações previstas no 
ponto supra “Reembolso (resgate) e resolução”, parágrafos I, II e III 

(3) Sobre o valor líquido global do Fundo Autónomo de Investimento associado à opção LEVE TRI 
(PPR AÇÕES - ICAE)/(Produto Financeiro Complexo) incidirá, no fecho de cada dia útil, uma 
comissão de gestão correspondente à taxa anual de 1,75%. 

Comissão de gestão do Fundo Autónomo de Investimento onde são investidos os valores da opção 
LEVE DUO (PPR), no máximo de 1,5% do valor médio do Capital Garantido no exercício. 

Regime fiscal O presente contrato fica submetido ao regime fiscal previsto na lei vigente, não recaindo sobre o 
Segurador qualquer ónus, encargo ou responsabilidade em consequência de alteração legislativa, ou 
de uma diferente interpretação, da que seguidamente se apresenta, das normas aplicáveis. 

O regime fiscal em vigor à data da atualização do presente Prospeto, aplicável aos sujeitos passivos 
residentes é o seguinte: 
Dedução à coleta de IRS dos montantes aplicados (en tregas por pessoas singulares com 
residência fiscal em Portugal Continental ou Regiõe s Autónomas): 
 
São dedutíveis à coleta de IRS 20% dos valores aplicados em PPR, dependendo o valor da dedução 
do escalão de rendimento do sujeito passivo, nos seguintes termos 
 

Escalão de rendimento 
coletável 

Idade do sujeito passivo 
em 1 de janeiro 

Valor a aplicar em 
PPR 

Limite Máximo da 
dedução 
por sujeito passivo  

Inferior a 7.410€ Inferior a 35 anos 2.000€ 400€ 
Entre 35 e 50 anos 1.750€ 350€ 
Mais de 50 anos 1.500€ 300€ 

7.410,01€ a 18.375€ - 500€ 100€ (1) 
18.375,01€ a 42.259€ - 400€ 80€ (1) 
42.259,01€ a 61.244€ - 300€ 60€ (1) 
61.244,01€ a 153.300€ - 250€ 50€ (1) 
Superior a 153.300€ - - - 

(1) Nos termos do n.º 2 do art.º 88.º do CIRS, concorrem para este limite não apenas as entregas efetuadas em 
PPR, mas também todos os outros benefícios fiscais dedutíveis à coleta. 

 
Não são dedutíveis à coleta de IRS: 
� Os valores aplicados pelos sujeitos passivos após a data da passagem à reforma; 
� Os valores pagos e suportados por terceiros, exceto as entregas efetuadas pelas entidades 

empregadoras em nome e por conta dos seus trabalhadores. 



   

Grupo Caixa Geral de Depósitos 
Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A. · NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa · Sede: Largo do Calhariz, 30 - 1249-001 Lisboa - 
Portugal · Capital Social € 400 000 000 · www.fidelidademundial.pt 
Linha de Apoio ao Cliente: Tel. 808 29 39 49 · Fax 21 323 78 44 · E-mail: apoiocliente@fidelidademundial.pt · Atendimento telefónico personalizado 
nos dias úteis das 8h30 às 20h 

.O reembolso só pode incidir sobre entregas efetuadas há, pelo menos, 5 anos a contar da data da 
aplicação das mesmas e nos casos previstos na lei. A exceção verifica-se apenas em caso de morte 
da pessoa segura. Caso o PPR seja reembolsado fora destas situações, o benefício fiscal da dedução 
à coleta fica sem efeito, devendo as importâncias deduzidas, majoradas em 10% por cada ano ou 
fração, decorrido desde aquele em que foi exercido o direito á dedução, ser acrescidas à coleta de IRS 
do ano da verificação dos factos. 

A manter-se a atual legislação fiscal, as entregas efetuadas nos últimos cinco (5) anos de vigência do 
contrato não podem ser deduzidas à coleta. Nestes casos o Segurador não emitirá, por isso, a 
respetiva declaração. 

 
Tributação sobre os rendimentos (entidades recebedo ras pessoas singulares com residência 
fiscal em Portugal Continental ou Regiões Autónomas ): 

 

• Os rendimentos dos PPR pagos sob a forma de capital , nas situações tipificadas na lei são 
tributados em IRS à taxa efetiva de 8% (6,4% na Região Autónoma dos Açores), ou seja: 

a) Reforma por velhice ou idade igual ou superior a 60 anos da Pessoa Segura, ou do seu 
cônjuge quando o PPR constitui um bem comum do casal, quando já tenham decorrido cinco 
(5) anos após a data da entrega ou, caso contrário, desde que a 1ª entrega tenha sido 
efetuada há mais de 5 anos e, pelo menos, 35% da totalidade das entregas tenham sido 
efetuadas na 1ª metade de vigência do contrato; 

b) Desemprego de longa duração, incapacidade permanente para o trabalho ou doença grave 
da Pessoa Segura ou de qualquer membro do seu agregado familiar, quando a pessoa em 
cujas condições se funde o pedido de reembolso não se encontrasse, à data da entrega, na 
respetiva situação, caso em que o reembolso só pode ocorrer quando já tenham decorrido 
cinco (5) anos após a data da entrega ou, caso contrário, desde que a 1ª entrega tenha sido 
efetuada há mais de 5 anos e, pelo menos, 35% da totalidade das entregas tenham sido 
efetuadas na 1ª metade de vigência do contrato; 

c) Em caso de morte da Pessoa Segura ou do seu cônjuge, nos termos previstos na lei; 

Fora destas situações será aplicada a taxa de tributação autónoma de 21,5%, de acordo com as 
regras aplicáveis aos rendimentos da categoria E do IRS, incluindo as regras de exclusão de 
tributação dos seguros de vida, ou seja, à taxa de tributação efetiva de: 21,5% (17,2% na Região 
Autónoma dos Açores) durante os primeiros cinco anos, 17,2% (13,76% na Região Autónoma dos 
Açores) entre o quinto e o oitavo ano e 8,6% (6,88% na Região Autónoma dos Açores) a partir do 
oitavo ano. 

• Os rendimentos dos PPR pagos sob a forma de renda , serão tributados de acordo com as 
regras da categoria H do IRS (rendimentos provenientes de pensões). 

 

Imposto do Selo: 
Em caso de morte da Pessoa Segura, as transmissões gratuitas dos créditos provenientes deste 
produto não estão sujeitas a Imposto do Selo. 

Política de 
Investimentos do 
contrato 

Os ativos representativos das Provisões Técnicas dos valores aplicados na opção de investimento 
LEVE UNI (PPR) são objeto de investimento em Fundo Autónomo. 

O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e 
no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos: 

a) Ações e respetivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em 
mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados 
membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento coletivo que invistam 
maioritariamente em ações, até ao máximo de 40%; 

b) Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respetivos derivados numa percentagem 
máxima de 25%; 

c) O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo (predefinido) legalmente disponíveis, 
nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento coletivo que não 
invistam maioritariamente em ações, depósitos bancários e outros ativos de natureza 
monetária, bem como derivados associados a este tipo de ativos; 
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d) Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas 
anteriores. 

Os ativos representativos das Provisões Matemáticas dos valores aplicados na opção de investimento 
LEVE DUO (PPR) são objeto de investimento em Fundo Autónomo. O património do Fundo será 
representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em 
outras moedas, nos seguintes instrumentos: 

a) Ações e respetivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em 
mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados 
membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento coletivo que invistam 
maioritariamente em ações, até ao máximo de 40%; 

b) Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respetivos derivados numa percentagem 
máxima de 25%; 

c) O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo (pré-definido) legalmente disponíveis, 
nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento coletivo que não 
invistam maioritariamente em ações, depósitos bancários e outros ativos de natureza 
monetária, bem como derivados associados a este tipo de ativos; 

d) Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas 
anteriores. 

Os ativos representativos das Provisões Técnicas dos valores investidos na opção de investimento 
LEVE TRI (PPR AÇÕES – ICAE)/(Produto Financeiro Complexo) são objeto de investimento em 
Fundo Autónomo. 

O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e 
no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos: 

a) Ações e respetivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em 
mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados 
membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento coletivo que invistam 
maioritariamente em ações, numa percentagem mínima de 40% e máxima de 55%; 

b) Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respetivos derivados numa percentagem 
máxima de 25%; 

c) O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo (pré-definido) legalmente disponíveis, 
nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento coletivo que não 
invistam maioritariamente em ações, depósitos bancários e outros ativos de natureza 
monetária, bem como derivados associados a este tipo de ativos; 

d) Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas 
anteriores. 

Consulta de outra 
documentação 

O Segurador disponibiliza às Pessoas Seguras um extrato trimestral, contendo o número de Unidades 
de Conta e/ou de Referência, o seu valor e o valor total do investimento. 

Para este produto são elaborados relatórios com periodicidade mensal e anual. O relatório mensal 
inclui, nomeadamente a Composição discriminada dos valores que constituem o património de cada 
fundo afeto ao ICAE e respetivo peso na carteira. O relatório anual inclui, nomeadamente, a 
composição discriminada dos valores que constituem o património de cada fundo afeto ao ICAE, 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 
na opção LEVE TRI (PPR AÇÕES – ICAE)/(Produto Financeiro Complexo)..  

Esses relatórios estão disponíveis na sede da Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, nas suas 
agências, nos balcões da Caixa Geral de Depósitos e nos sites www.fidelidademundial.pt e 
www.cgd.pt . 

Contacto para o 
esclarecimento de 
dúvidas sobre o 
contrato 

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A. 

Largo do Calhariz, 30 – 1249-001 Lisboa, Portugal 

Telefone: 800 25 40 25 (das 8h30 às 20h, dias úteis) 

www.fidelidademundial.pt , www.leve.pt  

C.G.D. – Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

Av. João XXI, 63 – 1000-300 Lisboa, Portugal 



   

Grupo Caixa Geral de Depósitos 
Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A. · NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa · Sede: Largo do Calhariz, 30 - 1249-001 Lisboa - 
Portugal · Capital Social € 400 000 000 · www.fidelidademundial.pt 
Linha de Apoio ao Cliente: Tel. 808 29 39 49 · Fax 21 323 78 44 · E-mail: apoiocliente@fidelidademundial.pt · Atendimento telefónico personalizado 
nos dias úteis das 8h30 às 20h 

Telefone: 351 21 795 30 00 

Fax: 351 21 790 50 51 

www.cgd.pt 

Lei aplicável ao 
contrato 

Ao contrato é aplicável a lei portuguesa.  

Os contratos de seguro PPR encontram-se sujeitos a legislação específica, nomeadamente o Decreto-
Lei n.º 158/2002, de 2 de julho. 

A opção de investimento LEVE TRI (PPR AÇÕES - ICAE)/(Produto Financeiro Complexo) é 
qualificada como Instrumento de Captação de Aforro Estruturado (ICAE) e como Produto Financeiro 
Complexo, encontrando-se, por isso, também sujeita a normas legais e regulamentares específicas 
destes Instrumentos. 

 


