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EMPRESA DE SEGUROS 
Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida S.A., com Sede na Rua da Mesquita, nº 6 - Torre A - 2º - 1070 
238 Lisboa, Portugal (pertence ao Grupo Santander). A Santander Totta Seguros encontra-se legalmente autorizada a 
exercer a actividade seguradora em território português. 
 
 
 

ENTIDADES COMERCIALIZADORAS 
Banco Santander Totta, através dos respectivos balcões. 
 
 
 

AUTORIDADES DE SUPERVISÃO 
- Instituto de Seguros de Portugal, no respeitante à constituição da carteira de activos. 
- Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, no respeitante às regras de comercialização. 
 
 
 

LEI APLICÁVEL 
Com excepção das matérias elencadas no número 1 do artigo 74º do Código de Processo Civil, para todas as questões 
emergentes deste contrato será competente o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 
 
 

CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO DO CONTRATO 
A idade da Pessoa Segura para subscrição do presente contrato não poderá ser inferior a 14 anos de idade. 
 
 
 

DURAÇÃO DO CONTRATO 
5 anos e 22 dias (com início em 28 de Agosto de 2012 e vencimento no dia 19 de Setembro de 2017). O período 
recomendado para o investimento corresponde ao prazo de vida do contrato (5 anos e 22 dias). 
 
 
 

RISCO DE PERDA DO INVESTIMENTO 
Existe o risco de perda total do investimento. O risco de investimento é assumido pelo Tomador do Seguro não havendo 
garantia do montante investido nem da rentabilidade do produto. 

PRINCIPAIS RISCOS DO PRODUTO 
Na medida em que este produto investe em Obrigações está exposto aos seguintes riscos: 
 

Risco de crédito (emissor): Os pagamentos objecto deste contrato dependem do bom cumprimento das 
responsabilidades por parte dos emitentes dos activos que compõem o Fundo Autónomo. Em caso de incumprimento dos 
emitentes, o Segurador poderá proceder à liquidação antecipada do Fundo Autónomo agindo no melhor interesse dos 
Tomadores do Seguro, de forma a limitar as perdas. O Fundo Autónomo está também nesta vertente exposto ao risco de 
variação das cotações por efeito da alteração da qualidade do crédito, não havendo garantia do prémio investido nem da 
rentabilidade do produto. 
 

 Risco de liquidez: Apesar de se tratar de um produto passível de resgate, apenas é possível efectuar o resgate total a 
partir do mês seguinte ao termo da primeira anuidade, havendo lugar à cobrança da respectiva comissão de resgate. 
 

Risco de rendimento / mercado: O fundo está sujeito ao risco associado aos activos que integram a sua carteira, 
variando o valor da Unidade de Conta em função desse facto. 
 

Risco de taxa de juro: O fundo encontra-se exposto ao risco de taxa de juro, dado que, em cada momento, a subida das 
taxas de juro tenderá a provocar um impacto negativo na valorização do ICAE e vice-versa. A subida das taxas de juro 
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constitui, assim, um risco do produto no caso de resgate total antecipado por iniciativa do Tomador. 
 
Risco de conflito de interesses: De acordo com a política de investimento, os activos que compõem inicialmente o fundo 
podem ser substituídos por outros, incluindo depósitos a constituir em entidades do Grupo Santander nomeadamente no 
Banco Santander Totta S.A.. Neste contexto, potencia-se um eventual conflito de interesses com entidades do Grupo 
Santander. Contudo, o Segurador diligenciará no sentido da salvaguarda da posição dos Tomadores do Seguro, tendo em 
conta a pluralidade de factores relevantes, nomeadamente a rendibilidade, liquidez e solidez dos investimentos que 
possam compor o Fundo Autónomo. 
 

 
 
 

VALORIZAÇÃO DA COMPONENTE FINANCEIRA 
 
Durante a vigência do contrato, trimestralmente, no dia 28 de Novembro, Fevereiro, Maio e Agosto serão 
efectuados reembolsos parciais programados, correspondentes a uma amortização do montante investido e 
rendimento, este último existindo apenas no caso de valorização do Fundo Autónomo. 
 
Os reembolsos parciais programados são efectuados através do reembolso das unidades de participação 
suficientes para perfazer esses montantes, diminuindo assim o número das mesmas, detidas ao longo da vigência 
do contrato. 
 
No final do contrato, o Tomador do Seguro recebe o montante remanescente das Unidades de Participação 
calculado naquela data, não havendo garantia do montante investido ou de rendimento. 
 

 
 
 

GARANTIAS, OPÇÕES E COBERTURAS 

Em caso de sobrevivência da Pessoa Segura no termo do Contrato: o Segurador garante o pagamento do valor da 
respectiva Unidade de Conta determinado á data em que for efectuado o pagamento. 
 

Em caso de Morte da Pessoa Segura, antes do termo do Contrato: o Segurador garante simultaneamente as 
prestações a) e b) aos Beneficiários: 
 

a) Resgate total do contrato ou Manutenção em vigor do contrato pelo prazo remanescente. Os Beneficiários deverão 
escolher apenas uma das opções, nas seguintes condições. 

 

Resgate total do contrato: Pagamento aos Beneficiários do valor da respectiva unidade de conta mediante pedido escrito 
apresentado no Segurador no prazo de 30 dias a contar da data de óbito da Pessoa Segura. Neste caso não haverá lugar 
à cobrança de comissão de resgate. 
Manutenção em vigor do contrato pelo prazo remanescente: Pagamento no termo do contrato do valor da respectiva 
Unidade de Conta, via transmissão da posição contratual aos Beneficiários. 
 

b) Pagamento adicional do Capital por Morte da Pessoa Segura, nas seguintes condições  
 

Capital por Morte: O montante a pagar, além da prestação a), é uma percentagem do montante investido no início do 
contrato, e varia conforme a causa da Morte da Pessoa Segura, sendo de 1,001% no caso de Morte por Doença, e 100% 
em caso de Morte por Acidente. 
 
 
 

RESOLUÇÃO, RESGATE E REEMBOLSO 
Livre Resolução:  
− Ao subscritor assiste o direito de resolução, a exercer no prazo de 30 dias a contar da recepção da apólice, mediante 

carta registada com aviso de recepção, a remeter para a sede do Segurador, sendo aplicável o regime previsto no artigo 
118º do Decreto Lei n.º 72/2008 de 16 de Abril. 

− No caso de resolução, a Empresa de Seguros tem, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 6 do Art.º 118º do 
Decreto Lei n.º 72/2008 de 16 de Abril, direito aos custos de desinvestimento que comprovadamente suporte, como por 
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Ex. comissões de intermediação financeira. 
 
Resgate: 
− O direito de resgate só pode ser exercido pelo Tomador do Seguro sem prejuízo das limitações decorrentes dos direitos 

atribuídos ao Beneficiário Aceitante, apenas pelo montante total da Unidade de Conta, exceptuando os reembolsos 
programados conforme descritos na Proposta de Seguro. 

− O resgate total do contrato será possível a partir do mês seguinte ao do termo da primeira anuidade, logo decorridos 13 
meses desde a data de início do seguro, no primeiro dia útil seguinte ao final desse mês, e posteriormente, no primeiro 
dia útil seguinte ao final de cada período de um mês contado a partir do termo da primeira anuidade. Os pedidos de 
resgate deverão ser solicitados até ao 5ª dia útil anterior, e o valor liquidado até ao 5º dia útil seguinte. O Valor da 
Unidade de Conta será o da data do processamento do resgate,  podendo o valor a resgatar ser inferior ao montante 
investido. 

 
Reembolso 
− Os reembolsos parciais programados: conforme descrito na Proposta de Seguro, o contrato será objecto de reembolsos 

programados das unidades de participação suficientes para perfazer os objectivos definidos em “Valorização da 
Componente Financeira”. Não há lugar a pagamento de comissão de resgate sobre estes reembolsos programados, 
sendo o produto dos mesmos creditado na conta de Depósitos à Ordem do cliente. 

 
 
 

TABELA DE VALORES DE REEMBOLSO E REDUÇÃO 
Não aplicável 
 
 
 

PENALIZAÇÃO 
Caso o Tomador do Seguro proceda ao resgate total antecipado, o valor de resgate será igual ao valor da Unidade de 
Conta deduzida da Comissão de Resgate de 1%. O valor da Unidade de Conta será o da data do processamento do 
resgate, podendo ser inferior ao capital investido. 
 
 
 

MODALIDADES E PERÍODOS DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS 
O contrato será de prestação única com período de comercialização entre 19 de Julho de 2012 e 27 de Agosto de 2012, e 
liquidação a 28 de Agosto de 2012 por um valor mínimo por apólice de 2 500 Euros e máximo de 60 000 Euros, não 
sendo permitidas entregas extraordinárias. 
O não pagamento do prémio (montante a investir) concede ao Segurador, nos termos legais, a faculdade de, mediante 
aviso por carta registada dirigida ao Tomador de Seguro / Pessoa Segura, proceder à resolução do contrato. 
 
 
 

PRÉMIOS RELATIVOS A GARANTIAS 
Não aplicável. 
 
 
 

FÓRMULA DE CÁLCULO E ATRIBUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS 
Não aplicável. 
 
 
 

PERFIL DO TOMADOR 
Clientes com um perfil de risco moderado sem necessidades de liquidez imediata, que assumam uma perspectiva de 
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valorização do seu capital no médio prazo, e como tal, estejam na disposição de imobilizar as suas poupanças por um 
período de 5 anos e 22 dias, dispostos a assumir eventuais perdas de capital. 
 
 
 

RECLAMAÇÕES 
O Segurador compromete-se a proceder à análise de qualquer reclamação referente ao contrato de seguro, comunicada 
pelo Tomador do Seguro, Pessoa Segura ou Beneficiário, e informará dos resultados da mesma dentro dos prazos 
legalmente estabelecidos, sem prejuízo da possibilidade de reclamação junto do Provedor do Cliente, Instituto de Seguros 
de Portugal, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ou do recurso aos tribunais. 
 
 
 

RENDIBILIDADE E RISCO HISTÓRICOS 
Não aplicável. 
 
 
 

TAXA GLOBAL DE CUSTOS E ROTAÇÃO MÉDIA DA CARTEIRA NO PERÍODO DE REFERÊNCIA 
Não aplicável. 
 
 
 

TABELA DE CUSTOS 
 Imputáveis ao Tomador de Seguro 

 Descrição Montante 

 Comissão de Subscrição 0% 

 Comissão de Transferência Não Aplicável 

 Comissão de resgate 1% no caso de resgate total, excepto em caso de resgate por Morte da 
Pessoa Segura. 

 Taxa de Supervisão Não Aplicável 

 Imputáveis ao Fundo 

 Comissão de contratação 1,25%, devida na data de contratação do contrato. 

 Comissão de Gestão Até 1,25% (taxa anual nominal), cobrada trimestralmente durante a 
vigência do contrato 

 Comissão de Depósito Não Aplicável 

 Taxa de Supervisão Não Aplicável 

 Outros Custos Não Aplicável 

 
 
 

REGIME FISCAL 
Na data de subscrição do produto, os rendimentos gerados por Seguros de Vida são tributados em sede de categoria E de 
IRS (Rendimentos de capitais), de acordo com o n.º3 do artigo 5º do Código do IRS. Considerando que o montante das 
contribuições pagas durante a primeira metade de vigência do contrato representa, pelo menos, 35% do total das 
contribuições pagas, e considerando o prazo de 5 anos e 22 dias do produto, são aplicáveis as taxas efectivas resultantes 
da aplicação da taxa de 25% de retenção na fonte, a 100% ou 80% dos rendimentos, aplicando-se respectivamente uma 
taxa efectiva de 25% até ao 5º ano(inclusivé) e 20% entre o 5º ano e a maturidade do produto. 
 
− Imposto de Selo: as transmissões gratuitas de valores provenientes de Seguros de Vida não são sujeitas a Imposto de 
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Selo. 
− A presente cláusula constitui um simples resumo do actual regime fiscal aplicável e não dispensa a consulta integral da 

legislação relevante. Assim, qualquer alteração adversa do regime fiscal poderá ter impacto negativo nos objectivos 
propostos e descritos para este produto. 

 
 
 

POLÍTICA DE INVESTIMENTO 
− A política de investimentos prossegue objectivos de prudência, risco e rentabilidade, procurando evitar o risco de 

perdas. A política de investimentos rege-se de acordo com regras definidas pelo Instituto de Seguros de Portugal e 
pelas normas internas da Santander Totta Seguros, que subcontratou a gestão da carteira de activos à “Santander 
Asset Management – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.”. 

− A carteira do Fundo no dia 28 de Agosto de 2012 será composta pela(s) emissão(ões) obrigacionista(s) abaixo 
mencionada(s): 

 

Instrumento Emitente Código ISIN Tipo de dívida Rating Peso Inicial no 
Fundo 

Obrigação Telefonica XS0540187894 sénior BBB+* Até 40% 
Obrigação Iberdrola XS0614190477 Sénior BBB+* Até 30% 

 
Deposito a Prazo Banco Santander Totta - - BBB-* Até 40% 

 
 * Fitch 
− A Obrigação Sénior da Telefónica com maturidade a 18/09/2017, tem um cupão anual de 3,661%. A Obrigação Sénior 

da Iberdrola com maturidade a 07/04/2017, tem um cupão anual de 4,625%. O Depósito a Prazo do Banco Santander 
Totta tem vencimento a 18/09/2017, com uma TANB prevista de 4,020%. 

− Durante o prazo de investimento, de acordo com as políticas de risco praticadas pelo Segurador na gestão dos Seguros, 
poderão ser adquiridos outros activos, constituídos maioritariamente por emissões do mercado obrigacionista, no 
entanto, poderão ser contratados depósitos a prazo, ou ainda, instrumentos financeiros derivados na óptica da cobertura 
de risco de taxa de juro, p. ex., FRA’s ou IRS’s.  

− De acordo com a nova redação do n.º 3 do artigo 6º da norma regulamentar nº 13/2003-R, introduzida pela norma 
regulamentar nº 11/2010-R este produto qualifica-se como "Não Normalizado", pois, os limites de investimentos 
referidos na mencionada norma regulamentar, emitida pelo ISP, poderão vir a ser ultrapassados em virtude de se 
verificar o disposto no nº 3 e 4 do artigo 6º  da mesma norma e no nº 6 da Circular nº 19/2005, de 27 de Setembro. 

 
 

CONSULTA DE OUTRA DOCUMENTAÇÃO 
O valor da Unidade de Participação encontra-se disponível em www.santandertotta.com podendo também consultar o 
seu Balcão ou Extracto Bancário. 
A composição da carteira do Fundo será disponibilizada com a periodicidade requerida pelo normativo aplicável. 
 
 

CONTACTOS 
Rede de Balcões do Banco Santander Totta, S. A. 

 


