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Informações Fundamentais ao Investidor 
   PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO 

 

Um investimento responsável exige que conheça as suas 
implicações e que esteja disposto a aceitá-las. 

 

 
SEGURO MILLENNIUM                     
PPR 53 2017 3.ª SÉRIE 

 
Entidade gestora: Ocidental – Companhia Portuguesa de 

Seguros de Vida, S.A., com sede na Av. Dr. Mário Soares 
(Tagus Park), Edifício 10, piso 1, em Porto Salvo. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Advertências específicas ao Investidor 

Este produto financeiro complexo: 

 pode proporcionar rendimento nulo ou negativo se o investimento não for mantido até à maturidade. 

 exige disponibilidade do investidor para imobilizar o seu capital por 6 anos, 7 meses e 23 dias, ou para incorrer em 
custos e perdas de capital com a sua venda em mercado secundário. 

 está sujeito ao risco de crédito da República Portuguesa. Está também sujeito a risco de crédito do Millennium bcp, 
pelos depósitos subjacentes à carteira de ativos e eventuais swaps de cobertura de risco. 

 pode ser reembolsado antecipadamente, por opção da entidade gestora. 

 implica que sejam suportados custos, comissões ou encargos. 

 implica, em particular, que seja suportada uma comissão de contratação máxima de 1%, uma comissão de gestão 
máxima de 0,85% e uma penalização de resgate de 1% sobre o valor da Unidade de conta reembolsado. 

 está sujeito a potenciais conflitos de interesses, uma vez que o Banco Comercial Português, S.A. (Millennium bcp), tem 
uma participação indireta no capital social da Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A.  

 não é equivalente à aquisição ou transação inicial dos ativos subjacentes. 

Texto manuscrito: 

 “Tomei conhecimento das advertências” 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Data:             Hora: 

 

Assinatura do Cliente/Tomador do Seguro:  
 
 

___________________________________________________________________________________________ 

(Conforme Ficha de Assinaturas ou Documento de Identificação) 

 

NIF do Cliente/Tomador do Seguro: ________________________ 

  

 

 

__________________________________ 

(Conferência Banco, XNUC/N.º Proc.) 

 

 

Descrição e principais características do produto  
 

 

O Seguro Millennium PPR 53 2017 3.ª Série é um seguro de vida individual ligado a fundos de investimento, qualificado como 

instrumento de captação de aforro estruturado (I.C.A.E.) e produto financeiro complexo. Cada contrato é expresso em Unidades de 
Conta, sendo que este produto não atribui participação nos resultados. 

 

 

Implica a 
imobilização do 
capital investido 
por 6 anos, 7 
meses e 23 dias 
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QUANTO, QUANDO E A QUE TÍTULO O INVESTIDOR PAGA OU PODE PAGAR 
 

Contrato a prémios únicos (entrega) com mínimo de subscrição de € 1.500,00 por débito na sua conta bancária, sobre o qual não 
incide qualquer comissão de subscrição diretamente devida pelo Tomador do Seguro, não sendo admitidas entregas adicionais. 

Acima daquele montante, o prémio (montante investido) deve corresponder a múltiplos de € 50,00. 
 

Existe uma comissão de contratação a suportar pelo produto financeiro complexo, que poderá ser no máximo de 1%, devida na 
data de contratação. 

 

QUANTO, QUANDO E A QUE TÍTULO O INVESTIDOR RECEBE OU PODE RECEBER 

No final do contrato, a 15 de fevereiro de 2024, receberá o valor resultante do produto do número de Unidades de Conta detidas 
pelo valor da Unidade de Conta àquela data, resultante da valorização dos ativos que compõem o Fundo Autónomo.  
 

Os pagamentos objeto do contrato dependem do bom cumprimento das responsabilidades por parte dos emitentes dos ativos que 
compõem o Fundo Autónomo. Caso os emitentes cumpram as suas responsabilidades, o investidor receberá o valor das Unidades 
de Conta detidas, à cotação em vigor no momento, correspondente a uma taxa anual nominal líquida (TANL) de impostos e 
encargos de 1,20%. 

 

QUANDO, COMO E EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS E COM QUE CONSEQUÊNCIAS O INVESTIMENTO CESSA OU PODE 
CESSAR 

Resolução: 

O Tomador do Seguro dispõe, nos termos da lei, de um prazo de 30 dias contados da data de receção da apólice para resolver o 
contrato, mediante comunicação dirigida à Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A.. 

Se o Tomador do Seguro exercer o direito de livre resolução, o contrato considerar-se-á resolvido com efeitos a partir da data da 
sua celebração, havendo lugar à devolução do montante eventualmente já pago, deduzido dos custos de desinvestimento (custo de 
desvalorização dos ativos subjacentes ao produto, por exemplo) que, em consequência, a Ocidental – Companhia Portuguesa de 
Seguros de Vida, S.A. tenha comprovadamente suportado. 

 

Resgate: 

O resgate, total ou parcial, da apólice pode ser efetuado em qualquer momento. 
O montante do resgate corresponderá ao valor das Unidades de Conta nessa data, deduzido da comissão de resgate de 1% sobre 
o valor a resgatar, quando o reembolso ocorrer fora das condições previstas no art.º 4º, n.ºs 1 a 4 do Decreto-Lei 158/2002, de 2 de 
julho. A liquidação do reembolso é efetuada dez dias úteis após a data de receção do pedido do Cliente.  

Em qualquer caso, ao valor de reembolso será deduzida a tributação aplicável em sede de IRS (Ver ‘OUTRAS INFORMAÇÕES – 
Regime Fiscal’). 

 

Durante a vigência do contrato, por morte ou mediante reembolso antecipado, haverá lugar ao pagamento do valor das Unidades de 
Conta detidas, à cotação em vigor no momento, deduzido da comissão de reembolso. 

  

O resgate das Unidades de Conta poderá ser suspenso por decisão da entidade gestora quando ocorram circunstâncias 
excecionais, designadamente quando possam pôr em causa o reembolso do capital investido na maturidade.  

 
O Seguro Millennium PPR 53 2017 3.ª Série pode ser reembolsado antecipadamente por opção da entidade gestora em caso de 

evento de crédito da(s) entidade(s) – a saber, República Portuguesa ou Banco Comercial Português, S.A., que condicione o 
equilíbrio financeiro da carteira do produto ICAE. No caso de reembolso por opção da entidade gestora, existe risco de perda do 
capital.  
 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES 

Período de Comercialização: De 29 de maio a 16 de junho de 2017 

 

Valor de Referência: 

Na data de início do contrato, o valor da Unidade de Conta é o seguinte: VUC0 = € 50,00 

Em qualquer outra data, o valor da Unidade de Conta corresponde ao resultado da divisão do valor líquido global do Fundo pelo 
número de Unidades de Conta existentes nessa data. 
 

Duração do Contrato: 6 anos, 7 meses e 23 dias (início a 23 de junho de 2017). Idade mínima de subscrição: 53 anos da 

Pessoa Segura. 
 

POLÍTICA DE INVESTIMENTO (Carteira de Ativos Subjacentes): A valorização da componente financeira do contrato de seguro 

depende da evolução do preço dos ativos financeiros que compõem o Fundo Autónomo. 
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A natureza dos ativos representativos da componente financeira do produto assenta em depósitos no Banco Comercial 
Português S.A. (até 15% dos ativos em carteira) e, na parte remanescente, em obrigações emitidas pela República 
Portuguesa, com maturidades anteriores ou iguais ao vencimento do produto, e ainda em eventuais Swaps de cobertura que 

trocam os rendimentos variáveis ou fixos dos títulos que compõem o Fundo por um rendimento final fixo. 
 
Os depósitos constituídos ou a constituir não são abrangidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos. 
 

Principais fatores de risco 
 

O risco deste investimento é consubstanciado, entre outros, nos seguintes fatores principais:  
 

• Risco de mercado: risco de o valor de mercado de um ativo ou de um conjunto de ativos subjacentes variar e tal ter impacto no 
valor da Unidade de Conta e no valor de reembolso em caso de resgate antecipado. 

 

• Risco de capital: risco de o montante a receber pelo investidor vir a ser inferior ao capital investido em caso de resgate total 
antecipado e em caso de resgate por opção da entidade gestora. 

 

• Risco de crédito: risco de, designadamente por falência ou insolvência dos emitentes dos ativos subjacentes, os deveres 
inerentes, designadamente o pagamento de rendimentos e o reembolso do capital, não serem cumpridos. 

 
• Risco de taxa de juro: risco de impactos negativos na rentabilidade devido a movimentos adversos nas taxas de juro. 
 

• Risco de conflito de interesses: o Banco Comercial Português, S.A. tem uma participação indireta no capital social da Ocidental 
– Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. Sendo o Banco Comercial Português, S.A. a entidade junto da qual serão 
constituídos depósitos que compõem a carteira deste produto e, simultaneamente, comercializadora do mesmo, poderá existir 
um potencial conflito de interesses. A Política de Conflito de Interesses está disponível em www.millenniumbcp.pt ou em 
qualquer sucursal/agência do Banco. 

 

• Risco de liquidez: este produto permite resgate total, mas existe o risco de esta modalidade de resgate poder ser suspensa por 
decisão da entidade gestora quando ocorram circunstâncias excecionais, designadamente quando possam pôr em causa o 
reembolso do capital investido na maturidade.  

 

• Risco jurídico e fiscal: risco de alteração da legislação, incluindo a fiscal, e das demais normas aplicáveis com consequências 
sobre a rentabilidade do produto. 

 

Cenários e probabilidades        

 

 Pior Resultado Possível 

Na maturidade receberá o capital investido acrescido de um rendimento correspondente a uma taxa anual nominal líquida 
(TANL) de impostos e encargos de 1,20%, caso o regime fiscal não sofra alterações e desde que os emitentes não entrem em 
incumprimento. 
 

 Melhor Resultado Possível 

Na maturidade receberá o capital investido acrescido de um rendimento correspondente a uma taxa anual nominal líquida 
(TANL) de impostos e encargos de 1,20% e potenciais ganhos decorrentes da aquisição dos ativos subjacentes, caso o regime 
fiscal não sofra alterações e desde que os emitentes não entrem em incumprimento. 
 
 

Encargos        
 

 

Imputáveis ao Cliente/Tomador do Seguro:                 
 

Comissão de subscrição: 0% 
 

Comissão/Penalização em caso de resgate: Sempre que ocorra o resgate total ou parcial antes do vencimento, existe uma 
comissão de reembolso de 1% aplicável sobre o valor das Unidades de Conta reembolsado, quando o reembolso ocorrer fora das 
condições previstas no art.º 4º, n.ºs 1 a 4 do Decreto-Lei 158/2002, de 2 de julho.  

 

Imputáveis ao Fundo Autónomo:   
   

Custos Valor 

Comissão de Contratação Máx. 1% na data de início do contrato 

Comissão de Gestão Máx. 0,85%/ano (cobrada anualmente) 

Comissão de Depósito 0% 

Custos de Auditoria 0% 

Outros Custos Não existem 

TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC) N/A 
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Outras informações 
 

Entidade Comercializadora:    
 

Rede de Sucursais /agências do Banco Comercial Português, S.A., Sociedade Aberta  
Sede: Praça D. João I, n.º 28, 4000-295 Porto - Capital Social 5.600.738.053,72 Euros - N.º único de matrícula e de identificação 
fiscal 501525882. Mediador de Seguros Ligado n.º 207074605 - Data de Registo: 26/06/2007. Autorização para intermediação de 
seguros dos Ramos Vida e Não Vida dos Seguradores Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., Ocidental - 
Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. e Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A. e ainda com a Ocidental – 
Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.. Informações e outros detalhes do registo disponíveis em www.asf.com.pt. 

O Mediador não está autorizado a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador nem a receber prémios de seguro para 
serem entregues ao Segurador. O Mediador não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato do seguro, que são 
integralmente assumidos pelo Segurador. 

 

Autoridades de Supervisão: 

- Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, no que diz respeito à supervisão prudencial e comportamental do 
Segurador. 

- Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, no que diz respeito às regras de comercialização. 

 

Reclamações: 

As Reclamações do Tomador do Seguro/Pessoa Segura ou outras partes interessadas podem ser apresentadas aos serviços do 
Segurador, no Livro de Reclamações, Provedor do Cliente, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ou ainda, em caso de litígio, as partes podem ainda recorrer à Entidade de 
Resolução Alternativa de Litígios: CIMPAS – Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros 
www.cimpas.pt ou aos tribunais judiciais. 
 

 
Entidade Responsável pela Elaboração do IFI (Informações Fundamentais ao Investidor): 
 

A entidade responsável pela elaboração do IFI é a Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. sendo a 
Entidade Comercializadora responsável pela sua conformidade com os requisitos legais e disponibilização aos investidores. 

 

Regime Fiscal    

O regime fiscal descrito é o vigente à data de atualização do IFI, não recaindo sobre o Segurador qualquer ónus ou encargo em 
consequência da sua alteração. 
 

Imposto sobre os rendimentos 
 

A tributação dos rendimentos obtidos no PPR depende da forma como é efetuado o reembolso: 
 
a) sob a forma de capital: (mesmo em caso de morte da Pessoa Segura) 

O rendimento é tributado autonomamente, por retenção na fonte, à taxa de 20%, mas apenas sobre dois quintos do seu valor, o 
que corresponde a uma taxa efetiva de 8% (nos termos do artigo 21.º, n.º 3, al. b) do Estatuto dos Benefícios Fiscais).  
 

No entanto, quando o reembolso ocorrer fora de qualquer uma das situações previstas na lei (art. 4.º, nºs 1 a 4, do Decreto-Lei 
158/2002, de 2 de julho), o rendimento é determinado de acordo com as regras aplicáveis aos seguros de capitalização (Art.21.º, n.º 
5 do EBF), e tributado autonomamente, por retenção na fonte, à taxa de 21,5%, em função do momento do reembolso, nos 
seguintes termos: 

- se o reembolso ocorrer após os 5 anos de vigência do contrato, quatro quintos do rendimento são tributados, o que corresponde a 
uma taxa efetiva de 17,2% (*); 

- se o reembolso ocorrer antes de 5 anos de vigência do contrato, todo o rendimento é tributado à taxa de IRS de 21,5%. 
 

(*) desde que o montante dos valores aplicados na 1ª metade da vigência do contrato represente pelo menos 35% da totalidade dos valores aplicados. 

 

b) sob a forma de Renda: (mesmo em caso de reembolso por morte da Pessoa Segura) 
 

Se forem atribuídas prestações regulares e periódicas, será aplicado o regime de tributação correspondente à Categoria H do IRS 
(pensões), incluindo as regras sobre retenção na fonte. 

Se forem atribuídas prestações regulares e periódicas fora das situações previstas no art. 4.º, n.ºs 1 a 4, do Decreto-Lei n.º 
158/2002, de 2 de julho, o reembolso é tributado de acordo com as regras descritas na alínea anterior relativamente a situação 
equivalente. 
 

Regime fiscal na transmissão por morte 

Não incide Imposto do Selo sobre as transmissões por morte dos valores acumulados a favor dos beneficiários da apólice. 

 

 

http://www.asf.com.pt/
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Lei aplicável: 
 

Lei aplicável ao contrato: caso o contrato seja internacional, existe liberdade das partes para escolher a lei aplicável ao contrato 
relativo ao Seguro Millennium PPR 53 2017 3.ª Série. Neste caso, a Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. 

propõe que este contrato seja regido pelas disposições da lei portuguesa. 

 

Tratando-se de contrato sem elementos de conexão com ordenamentos jurídicos estrangeiros, a lei aplicável é a portuguesa. 

 

Contactos: 

O Tomador do Seguro poderá solicitar informações sobre o Seguro Millennium PPR 53 2017 3.ª Série, na sede da empresa de 
seguros, em qualquer sucursal do Millennium bcp, através do sítio da internet www.millenniumbcp.pt, ou através da linha de 
Atendimento Millennium bcp 707502424 (atendimento personalizado 24 horas). 

 

Data da elaboração do documento: 

10 de maio de 2017 

 

Data da última atualização do documento: 

24 de maio  de 2017 

 

 

Texto manuscrito: 

 “Recebi um exemplar deste documento previamente à aquisição.” 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Recebi uma cópia da proposta de seguro e uma cópia deste documento com o alerta gráfico com a cor verde, por mim assinados. 

 

Data:             Hora: 

 

 

Assinatura do Cliente/Tomador do Seguro:  

 

___________________________________________________________________________ 

(Conforme Ficha de Assinaturas ou Documento de Identificação) 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(Conferência Banco, XNUC/N.º Proc.) 

 

http://www.millenniumbcp.pt/

