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Mod. Versão 60-59  

Informação actualizada a: 06/07//2010 
Designação Comercial: PPR/E Poupança Activa BES I ( ICAE) 

Data início da Comercialização: 26/07/2004 

Empresa de Seguros  
 

T-Vida, Companhia de Seguros, S.A., sociedade de direito Português, com sede na 
Avenida da Liberdade nº. 242 – 1250-149 Lisboa, legalmente autorizada pelo Instituto 
de Seguros de Portugal a exercer a actividade seguradora em território português. 

Pertence ao GRUPO ESPÍRITO SANTO. 

Entidades 
Comercializadoras 

Rede de Agentes. 

Autoridades de 
Supervisão Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e Instituto de Seguros de Portugal. 

Reclamações As reclamações relacionadas com este Produto 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 e à 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, competindo a estas Entidades, 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 

PPR/E Poupança Activa BES I (ICAE). 

Duração do Contrato O Contrato PPR/E Poupança Activa BES I (ICAE) durará por um período não inferior a 
10 anos e sempre, no mínimo, até aos 65 anos de idade do Segurado. 

Risco de Perda dos 
Montantes Investidos 

 Existe risco de perda dos montantes investidos. 

Principais Riscos do 
Produto Risco de Acções  

O ICAE poderá alocar uma parcela significativa dos seus activos ao mercado 
accionista. O investimento accionista comporta um r isco significativo de perda de 
capital, na medida em que o preço destes activos po derá sofrer desvalorizações 
significativas as quais serão repercutidas no valor  do Fundo Autónomo. O 
investimento no mercado accionista comporta ainda u m risco de oscilação (ou 
volatilidade) significativa de preços, que se reper cutirá na evolução do valor do 
Fundo Autónomo. 
 

Risco de Obrigações  

O ICAE poderá investir uma parcela significativa do s seus activos em obrigações 
de taxa fixa ou de taxa variável. No caso das obrig ações de taxa fixa existe uma 
relação inversa do respectivo preço com a evolução das taxas de juro. Assim se 
as taxas de juro subirem será expectável que o preç o das obrigações de taxa fixa 
diminua o que se repercutirá em desvalorização do v alor do Fundo Autónomo. No 
caso das obrigações de taxa variável o respectivo r endimento seguirá as taxas de 
mercado pelo que no caso de alterações das taxas me rcado, o rendimento 
proporcionado pelas obrigações poderá variar signif icativamente. O facto da 
remuneração das obrigações acompanhar as taxas de m ercado significa que, em 
princípio, não haverá oscilações significativas do preço destas obrigações. No  
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entanto, num horizonte de tempo mais dilatado não é  possível antecipar o 
rendimento a proporcionar por este tipo de activo. 
 

Risco de Crédito  
Nos investimentos efectuados, o Fundo Autónomo fica rá exposto à capacidade 
creditícia das entidades emitentes dos activos que constituem o Fundo 
Autónomo. Uma degradação da capacidade creditícia d e um emitente de um 
activo do Fundo Autónomo provocará uma desvalorizaç ão do valor do respectivo 
activo que se repercutirá no valor do Fundo Autónom o. O caso mais extremo de 
incumprimento de um emitente de um activo do Fundo Autónomo poderá 
provocar uma desvalorização significativa do seu va lor. 
 
Risco de utilização de Derivados  
Este ICAE poderá utilizar instrumentos financeiros derivados, com o objectivo de 
proceder à cobertura do risco financeiro e de uma a dequada gestão do seu 
património. Neste quadro, poderá verificar-se o aum ento da exposição da carteira 
a uma certa classe de activos, dentro dos limites d a política de investimento 
definida. A utilização dos produtos derivados pode fazer com que o Fundo registe 
perdas superiores às que registaria se não utilizas se estes instrumentos, num 
contexto de quebra de preço dos activos subjacentes . 
 

Garantias  No vencimento do contrato :  

O Segurador, na data de vencimento do Contrato, pagará ao Segurado o valor da 
Apólice que corresponde à multiplicação do número de Unidades de Conta detidas, pela 
cotação dessa data da Unidade de Conta do Fundo Autónomo afecto ao Contrato.  

 

Em caso de morte do Segurado antes do vencimento:   
O reembolso total do Contrato, pode ser exigido pelo cônjuge sobrevivo ou demais 
Herdeiros legitimários, salvo quando outra solução resultar de testamento ou cláusula 
beneficiária a favor de terceiro e sem prejuízo da intangibilidade da legítima. 

 
Em caso de falecimento do cônjuge do Segurado antes  do vencimento:  
Quando por força do regime de bens do casal, o valor da Apólice seja um bem comum, 
pode ser exigido pelo cônjuge sobrevivo (o Segurado) ou demais Herdeiros o reembolso 
da quota-parte respeitante ao falecido. 

 

Condições e modalidade 
de Renúncia, Resolução 
Unilateral e de 
Reembolso 

Renúncia:  
O Tomador do Seguro, que não seja pessoa colectiva, dispõe de um prazo máximo de 
trinta (30) dias após a recepção da Apólice para renunciar à efectivação da mesma. 
Para esse efeito deverá enviar por escrito uma comunicação dirigida ao Segurador. 

 

O Segurador restituirá o Prémio pago pelo Tomador do Seguro no prazo máximo de 
trinta (30) dias após a recepção da comunicação referida no parágrafo anterior.  

 

Ao valor do prémio poderão ser deduzidos os custos de desinvestimento que o 
Segurador comprovadamente tiver suportado (custos de alienação/desvalorização dos 
activos subjacentes). 
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Resolução Unilateral:  
Verifica-se em situação de incumprimento dos valores mínimos de permanência no 
Contrato (€500) exigidos pelo Segurador após o reembolso parcial. 

 

Reembolso:  
A Apólice pode ser reembolsada total ou parcialmente pelo Segurado. O reembolso da 
Apólice só poderá ser exigido nas seguintes situações: 

 

 a) Reforma por velhice do Segurado; 

b) Desemprego de longa duração do Segurado; 

c) Incapacidade Permanente do Segurado para o trabalho, qualquer que seja a sua 
causa; 

d) Doença grave do Segurado; 

e) A partir dos 60 anos de idade do Segurado; 

f)Frequência ou ingresso do Segurado em curso do ensino profissional ou do ensino 
superior, quando geradores de despesas no ano respectivo.  

O reembolso efectuado ao abrigo das alíneas acima indicadas só se pode verificar 
quanto aos prémios relativamente aos quais já tenham decorrido pelo menos cinco anos 
após as respectivas datas de aplicação. 

Porém, decorrido que seja o prazo de cinco anos após a data do pagamento do primeiro 
prémio, o Segurado pode exigir o reembolso da Apólice, ao abrigo das alíneas a)  
(Reforma por Velhice) ou alínea e) (a partir dos 60 anos de idade do Segurado), se o 
montante dos prémios efectuados na primeira metade da vigência do Contrato 
representar pelo menos 35% da totalidade dos prémios pagos. 

Estas condições aplicam-se igualmente às situações de reembolso por desemprego de 
longa duração do Segurado ou de qualquer dos membros do seu agregado familiar, por 
Incapacidade Permanente do Segurado para o trabalho ou de qualquer dos membros 
do seu agregado familiar qualquer que seja a sua causa, por Doença grave do 
Segurado ou de qualquer dos membros do seu agregado familiar, ou nos casos em que 
Segurado já se encontrava numa dessas situações à data do pagamento de cada 
prémio.  

Também são aplicáveis ao reembolso para financiar a frequência ou o ingresso do 
Segurado ou de qualquer membro do seu agregado familiar, em Curso Profissional ou 
Superior, quando gerador de despesas no ano.O valor máximo a reembolsar para 
despesas de Educação no ano, assim como os comprovativos e limites estão regulados 
na portaria 1452/2002, de 1 de Novembro. 

Nota : Os prémios pagos após 31 de Dezembro de 2005, se forem reembolsados com o 
justificativo das despesas de Educação ficam sujeitos à reposição do eventual Beneficio 
Fiscal usufruído. 

Fora das situações acima previstas, o reembolso total ou parcial do Contrato pode ser 
exigido a qualquer tempo, nos termos contratualmente estabelecidos e com as 
consequências fiscais descritas no “Regime Fiscal”  do presente Prospecto 
Simplificado. 

Quando o Contrato é um bem comum do casal, admite-se o reembolso quando ocorra a 
situação de reforma por velhice do Cônjuge não Segurado ou quando este atinja 60 
anos de idade, aplicando-se no entanto, as regras acima descritas. 

 



 PROSPECTO SIMPLIFICADO 
PPR/E POUPANÇA ACTIVA BES I (ICAE) 

INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO DE AFORRO ESTRUTURADO 
PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO 

               Pág. 4 / 10 
 

T-Vida, Companhia de Seguros, S.A.                            Sede Av. da Liberdade, 242 
Capital Social € 65.000.000                                         1250-149 Lisboa                                        Linha Clientes  707 24 07 07 
Registo C.R.C. de Lisboa                                             Site www.tranquilidade.pt                                                8h45/21h - dias úteis 
e NIPC 507 684 486                                                   E-mail infogeral@tranquilidade.pt                                      Assistência 24h - 7 dias/semana 

 

 

No caso de ter sido constituído penhor sobre o crédito ao reembolso do valor do PPR/E 
Poupança Activa BES I (ICAE) e caso o credor pignoratício exija o reembolso do valor 
do PPR/E em sede de execução da garantia, a responsabilidade pela reposição dos 
benefícios fiscais perdidos fica exclusivamente a cargo do Segurado. 

 

 

O pagamento total ou parcial da Apólice será efectuado por crédito em conta bancária, 
no prazo máximo de 15 dias úteis após a recepção de toda a documentação necessária 
para se proceder ao reembolso ou vencimento da Apólice. 

 

Tabela de Valores de 
Reembolso e de Redução 

Tabela de Valores:  Não aplicável. 

 

Valor de Reembolso:  é calculado com base na cotação da Unidade de Conta do Fundo 
Autónomo, do dia útil seguinte à data de recepção dos documentos que devem 
fundamentar o pedido. 

 

Valor de Redução: Não aplicável. 

 

 

O Tomador do Seguro, pode obter diariamente informação do valor da cotação  em 
qualquer Loja Tranquilidade ou através da Linha Clientes (707 24 07 07). 

Penalização em caso de 
Reembolso, Redução ou 
Transferência 

Penalização em caso de Reembolso:  É cobrado durante a primeira anuidade uma 
comissão de 1,5% que incide sobre o valor a reembolsar total ou parcialmente. A partir 
da segunda anuidade não é cobrada qualquer comissão, sendo o reembolso possível 
nas condições supra referidas. Por morte do Segurado, ao valor de reembolso não é 
aplicada qualquer comissão. 

 
Penalização em caso de Redução: Não aplicável. 

 
Penalização em caso de Transferência: Uma vez que este PPR/E não garante capital 
ou rendimento, não está sujeito a comissão de transferência. 

Modalidades e períodos 
de pagamento dos 
prémios 

Os prémios podem ser únicos e são pagos antecipadamente por débito em conta 
bancária do Tomador do Seguro, devendo no entanto, respeitar os mínimos 
estabelecidos pelo Segurador. 

O Tomador do Seguro pode reforçar o seu investimento mediante a entrega de prémios 
adicionais, sobre os quais incidem as comissões contratualmente estabelecidas. 

O pagamento de prémios adicionais é suspenso na data em que, o prazo residual até 
ao vencimento da Apólice relativamente ao último prémio pago for inferior a 5 anos. 

O Segurador reserva-se o direito de, em qualquer momento e pelo período que fixe, não 
aceitar ou limitar a entrega de prémios adicionais no Contrato. 

Prémios relativos a 
Garantias 

A periodicidade dos prémios do PPR/E POUPANÇA ACTIVA BES I (ICAE) pode revestir 
as seguintes modalidades, com os correspondentes montantes mínimos: 

 

Prémios mínimos:   
- Prémio único: 250 euros 

- Prémios adicionais: São permitidos caso o Segurado opte na Proposta de Subscrição 
pelo “Serviço de Gestão Fiscal”. Este serviço é prestado pelo Banco Espírito Santo.  
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Forma de cálculo e 
atribuição da 
Participação nos 
Resultados 

Não aplicável. 

 

Valorização da 
Componente Financeira 

O Fundo Autónomo procurará proporcionar aos Segurados um nível de rendibilidade 
positiva a longo prazo, sem estar referenciado a um índice dos mercados monetário ou 
de capitais.  

Em cada momento, o valor de cada Apólice corresponderá ao produto do número de 
Unidades de Conta detidas do Fundo Autónomo pela cotação da Unidade de Conta 
desse mesmo Fundo Autónomo à data. 

Perfil de Risco dos 
Investidores 

Atendendo aos objectivos e ao regime legal específico dos produtos Poupança 
Reforma, este investimento destina-se a investidores com tolerância média ao risco e 
que assumam uma perspectiva de valorização das suas poupanças a longo prazo. 

 

Rendibilidade e Risco 
Históricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundo Autónomo PPR/E Poupança Activa (F167) 

Ano Rendibilidade  Risco  
Classe de Risco  
(min.1; máx.6) Escalão de Risco  

2005 4,45% 1,14% 1 Risco Baixo 

2006 4,80% 1,44% 1 Risco Baixo 

2007 5,23% 1,58% 2 Risco Médio Baixo 

2008 1,02% 5,93% 3 Risco Médio 

2009 9,32% 3,29% 2 Risco Médio Baixo 

 
 
 
Evolução da cotação da Unidade de Conta 

5,1000 €

5,3000 €

5,5000 €

5,7000 €

5,9000 €

6,1000 €

6,3000 €

6,5000 €

6,7000 €

Dez-2004 Dez-2005 Dez-2006 Dez-2007 Dez-2008 Dez-2009

 
 

 

 

As rendibilidades divulgadas relativas ao Fundo Autónomo  representam dados 
passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor de 
investimento pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 
(risco baixo) e 6 (risco muito alto). As rendibilidades dependem do regime de tributação 
de rendimentos e de eventuais benefícios fiscais. 
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Taxa Global de Custos 
 

Tabela de Custos Relevantes para Efeitos da Taxa de  Custos  

Custos Valor % VLGF 

Comissão Gestão       

  Componente Fixa 3.224.711,98€ 1,50% 

  Componente Variável 2.777.773,47€ 1,29% 

Comissão de Depósito 53.649,23€ 0,02% 

Custos de Auditoria 0,00€ 0,00% 

Outros Custos 0,00€ 0,00% 

  Total   6.056.134,68€ 2,82% 

Rotação Média da Carteira no Período de Referência 

 

 

 
 

 

 

 

 

  U.M: Euros 

Volume de Transacções   12.635.934,84 

Valor Médio da Carteira  214.971.968,72€ 

Rotação Média da Carteira (%) 5,88% 

Tabela de Custos  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Custos % da Comissão 

Imputáveis directamente ao Tomador do Seguro 

Comissão de Subscrição 1,5%deduzido de cada prémio. 

Comissão de Transferência 0% . 

Comissão de Reembolso 1,5% deduzido do valor de reembolso  total 
ou parcial durante a 1ª anuidade da Apólice. 
Exceptua-se a situação de morte do 
Segurado. 

Taxa de Supervisão Incluído na comissão de subscrição. 
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Custos % da Comissão 

Imputáveis directamente ao Fundo Autónomo 

COMISSÃO DE GESTÃO 

Componente Fixa 

Componente Variável 

 

No máximo de 1,5% ao ano. 

Por forma, a constituir um incentivo acrescido, 
sempre que a rendibilidade líquida seja 
superior à Euribor 12 Meses acrescida de um 
prémio de 2%, haverá lugar ao pagamento de 
uma comissão de performance. Este valor será 
calculado diariamente, abatido sob a forma de 
provisão ao valor líquido global do Fundo 
Autónomo e cobrado anualmente, nas 
seguintes condições: 
esta comissão será calculada sempre que a 
rendibilidade líquida do Fundo Autónomo seja 
superior à Taxa Euribor a 12 meses acrescida 
de 2%, relativamente ao valor líquido global 
do Fundo Autónomo no 1º dia útil do ano. 

 

Regime Fiscal 
IRS 

I –  DEDUÇÕES À COLECTA  PARA  CONTRIBUINTES RESIDENTES  

 (Estatuto dos Benefícios Fiscais - Artigo 21º) –  Legislação em Vigor 

 

20% do valor dos prémios/entregas investidos no ano em PPR são dedutíveis à Colecta 
do IRS até ao limite máximo de: 

• 400 Euros para os sujeitos passivos com idade inferior a 35 anos; 

• 350 Euros para os sujeitos passivos com idade igual ou superior a 35 e inferior ou 
igual a 50 anos; 

• 300 Euros para os sujeitos passivos com idade superior a 50 anos. 

 

A dedução acima indicada é por sujeito passivo não casado, ou por cada um dos 
cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens e em situação de não 
reformado. A consolidação do Beneficio Fiscal de cada entrega, só se verifica, se não 
houver lugar a reembolso no prazo mínimo de 5 anos a contar da data da aplicação e 
ocorra qualquer uma das condições definidas em “Condições e modalidade de 
Renúncia, Resolução e de Reembolso”  deste Prospecto Simplificado. 

Qualquer reembolso que não se enquadre nessas condições, o Tomador do Seguro 
deverá acrescer à sua colecta de IRS as importâncias deduzidas, majoradas em 10%, 
por cada ano ou fracção, decorrido desde o ano da dedução até à data do reembolso.  
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Exceptuam-se, nas situações de reembolso em consequência da morte do Segurado. 

Para o limite da dedução à colecta do PPR concorrem igualmente as contribuições 
individuais para Fundos de Pensões ou equiparáveis desde que, garantam 
exclusivamente o benefício de reforma, complemento de reforma, invalidez ou 
sobrevivência.   

 

II - REEMBOLSO: TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS 
(de acordo com o Regime Fiscal nesta data) 

Os rendimentos são considerados categoria E (Rendimento de Capitais). 

Se o Segurado solicitar o reembolso total ou parcial do PPR  nas condições 
enquadradas no ponto “Condições e modalidade de Renúncia, Resolução Unila teral 
e de Reembolso”   deste Prospecto Simplificado, incluindo a situação do reembolso por 
Morte do Segurado, a tributação é autónoma e sobre o rendimento de cada entrega é 
aplicada uma Taxa Efectiva de IRS de 8%.  

Se o reembolso total ou parcial do PPR não se enquadrar nessas situações, os 
rendimentos obtidos a título de Reembolso ou Vencimento serão tributados 
autonomamente à taxa  de 20%, excepto quando o montante dos prémios pagos na 
primeira metade da vigência do contrato representar pelo menos 35% da totalidade 
daqueles. 

 

Quando esta condição se verificar, apenas serão aplicadas as seguintes taxas efectivas 
de IRS: 

 

Ano do Reembolso Taxa efectiva 

Até ao 5.º ano inclusive 20% 

Do 5.º ao 8.º ano inclusive 16% 

A partir do 8.º ano 8% 
 

III - IMPOSTO DE SELO 

O  PPR/E Poupança Activa BES I (ICAE)  não está sujeito a Imposto do Selo. 

 

Informação adicional:  

Qualquer alteração ao regime fiscal ou à sua interp retação não constitui qualquer 
encargo ou ónus do Segurador. 

 
Politica de Investimentos  
 

O Fundo Autónomo dispõe de uma gestão dinâmica, evoluindo a Composição da 
Carteira de Activos de acordo com as oportunidades de mercado, de modo a obter o 
objectivo de gestão que consiste numa rendibilidade, no mínimo, de taxa Euribor a 12 
meses + 200 p.b. 

O objectivo de gestão não representa qualquer garantia de rentabilidade. 

 

Percentagem máxima de acções no Fundo Autónomo: 40%. 
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O Fundo Autónomo investirá essencialmente em obrigações de dívida pública e privada, 
de taxa de juro fixa e taxa de juro variável, que representem risco de crédito com 
notação de “rating” mínima correspondente a “Investment Grade”, ou notação 
equivalente na óptica do Segurador. O Fundo Autónomo poderá ainda investir em 
valores mobiliários condicionados por eventos de crédito (“Credit Linked Notes”) que 
têm associado ao risco do emitente o risco de crédito dos activos subjacentes àqueles 
valores mobiliários, bem como outros títulos de dívida estruturados. O Fundo Autónomo 
poderá ainda participar em instituições de investimento colectivo cuja política de 
investimento seja constituída maioritariamente por obrigações.  

O Fundo Autónomo poderá investir no máximo 40% do seu património em acções, 
obrigações convertíveis ou que confiram direito à subscrição de acções, ou ainda por 
quaisquer outros instrumentos que confiram direito à sua subscrição, ou que permitam 
uma exposição aos mercados accionistas, designadamente warrants e participações em 
instituições de investimento colectivo cuja política de investimento seja constituída 
maioritariamente por acções. O investimento em acções através de warrants concorre 
para o limite acima definido.  

Um máximo de 20% do Fundo Autónomo poderá ser representado por terrenos e 
edifícios ou aplicações em unidades de participação de Fundo de Investimento 
imobiliário.  

A liquidez do Fundo Autónomo será investida em activos de curto prazo, 
nomeadamente em Bilhetes do Tesouro, certificados de depósito e depósitos, 
denominados em euros ou noutras moedas estrangeiras. O valor da liquidez 
corresponderá no máximo a 20% do valor global líquido do Fundo Autónomo.  

Utilização de Derivados, Reportes e Empréstimos  

Com o objectivo de proceder à cobertura do risco financeiro ou a uma adequada gestão 
do seu património, o Fundo Autónomo poderá recorrer à utilização de instrumentos 
financeiros derivados ou a operações de reporte e empréstimo de valores dentro das 
condições regulamentares.  

Limites  

Poderão ser detidas pelo Fundo Autónomo até ao limite de 5% do seu valor líquido 
global, participações em instituições de investimento colectivo em valores mobiliários 
que não estejam sujeitas às regras estabelecidas pela Directiva do Conselho 
85/611/CEE, de 20 de Dezembro de 1985.  

Poderá ainda investir até ao limite de 20% do seu valor líquido global em créditos 
decorrentes de empréstimos hipotecários. 

Sem prejuízo do disposto anteriormente, no seu conjunto, os valores mobiliários e o 
papel comercial emitidos por uma mesma sociedade e os empréstimos concedidos a 
essa mesma sociedade não podem representar mais de 10% do valor líquido global do 
Fundo Autónomo. Este limite é elevado para 15% relativamente ao conjunto das 
sociedades que se encontrem entre si ou com a empresa seguradora em relação de 
domínio ou de grupo, incluindo-se neste limite os depósitos em instituições de crédito 
em relação idêntica.  

O Fundo Autónomo poderá investir até 10% do seu valor líquido global, em valores 
mobiliários e instrumentos com natureza de obrigações que não se encontrem admitidos 
à negociação numa bolsa de valores ou em mercados regulamentados de Estados 
membros da União Europeia, ou noutros mercados de outros Estados membros da 
OCDE com funcionamento regular, reconhecidos e abertos ao público.   
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Consulta de outra 
documentação 

 

No site www.t-vida.pt e junto da respectiva Rede de Agentes, 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 litígios emergentes deste Contrato é fixado pela Lei 
Civil. 


