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Prospecto simplificado
PPR Investimento

Seguro ligado a fundos de investimento
Instrumento de captação de aforro estruturado (ICAE)

Produto financeiro complexo

EMPRESA DE SEGUROS Companhia de Seguros Açoreana, S.A., entidade legalmente autorizada a exercer a actividade 
seguradora em território português e que pertence ao Grupo Banif.

N.º Único de Pessoa Colectiva e de Matrícula: 512.004.048 - Capital Social de 57.250.000 €.

Sede Social: Largo da Matriz, 45/52 – Apartado 186, 9501-922 Ponta Delgada, Portugal.

ENTIDADES COMERCIALIZADORAS Delegações da Companhia de Seguros Açoreana, S.A., Balcões do Banif, e Mediadores de Seguros 
devidamente habilitados pelo Instituto de Seguros de Portugal (consulta através do Contact Center: 
707 20 12 48).

O meio de comercialização adoptado é o presencial.

AUTORIDADES

DE SUPERVISÃO

Instituto de Seguros de Portugal (ISP).

Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

RECLAMAÇÕES Podem ser apresentadas reclamações no âmbito do presente contrato aos serviços da 
Companhia de Seguros Açoreana, S.A. e ao Provedor do Cliente, conforme informação detalhada 
em www.acoreanaseguros.pt, bem como às autoridades de supervisão indicadas no ponto 
anterior, nomeadamente, ao Instituto de Seguros de Portugal (www.isp.pt) e à Comissão de 
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sem prejuízo de posterior recurso aos tribunais.

DESIGNAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO PPR Investimento

DURAÇÃO DO CONTRATO A duração do contrato é a indicada pelo Tomador do Seguro na proposta, devendo porém ser no mínimo 
igual a cinco anos e não podendo ser inferior ao período que falta para a Pessoa Segura atingir os 
60 anos.

RISCO DE PERDA DOS MONTANTES 
INVESTIDOS

Existe risco de perda total ou parcial dos montantes investidos.

Não existe garantia de rendimento mínimo nem do capital investido.

PRINCIPAIS RISCOS DO PRODUTO Os Fundos Autónomos destas modalidades de PPR estão expostos ao risco associado aos activos de 
que é composto o seu património, conforme definido na política de investimento. Os Fundos Autónomos 
incorrem ainda, através do conjunto de activos que constituem o seu património, nos riscos de mercado, 
de taxa de juro e de crédito, que podem repercutir-se desfavoravelmente na valorização dos activos 
que constituem o fundo autónomo, com o consequente efeito, durante a vigência do contrato, na 
valorização da unidade de conta e conduzir à eventual perda do capital investido.

O investimento no mercado accionista (risco de mercado) comporta um risco de oscilação (ou 
volatilidade) significativa de preços, que se repercutirá na evolução do valor do Fundo Autónomo. O 
risco  de taxa de juro resulta da possibilidade de oscilação da valorização dos activos (obrigações), que 
varia inversamente em função das taxas de juro de mercado. O risco de crédito resulta da incerteza 
da capacidade dos emitentes dos activos cumprirem as suas responsabilidades. 

GARANTIAS, OPÇÕES E COBERTURAS 1. O PPR Investimento pode ser subscrito através de uma ou da combinação de várias opções de 
investimento (Fundos Autónomos).

As opções de investimento (Fundos Autónomos) são: PPR Conservador, PPR Moderado, PPR Acções 
Dinâmico.

2. Cabe ao Tomador do Seguro determinar a distribuição dos montantes investidos pelas diversas 
opções disponíveis, podendo alterar, a qualquer momento e até 90 dias antes da data de vencimento, 
a composição do seu investimento entre as opções que, nesse momento, estiverem disponíveis para 
subscrição.

3. A alteração à afectação do investimento é isenta de encargos, podendo ser efectuada até ao máximo 
de 4 vezes por ano de vigência da apólice, não acumuláveis e esgotando-se no final de cada anuidade 
a que respeitam, sendo a operação realizada com o valor que as unidades de conta tenham no dia útil 
seguinte ao da entrada do pedido na Seguradora.

4. O presente contrato destina-se a constituir um complemento de reforma e garante:

4.1. Em caso de vida da Pessoa Segura, na data termo do contrato, o Segurador pagará o valor 
correspondente ao resultado da multiplicação do número de unidades de conta detidas em cada fundo 
autónomo, pelo valor da cotação do fundo respectivo, no dia útil seguinte à data de vencimento do 
contrato;

4.2. Em caso de morte da Pessoa Segura, o Segurador pagará o valor correspondente ao resultado da 
multiplicação do número de unidades de conta detidas em cada fundo autónomo, pelo valor da cotação 
do fundo respectivo, no dia útil seguinte à data da recepção de todos os documentos necessários ao 
processamento do pagamento.

5. O número de unidades de conta assim como a cotação dos fundos serão arredondados por defeito 
até à centésima milésima parte de uma unidade.

6. O valor inicial da unidade de conta é igual a 5 (cinco) Euros.

Informação Actualizada a: 30 de Novembro de 2010 
Designação Comercial: PPR Investimento

Data Início de Comercialização: 6 de Dezembro de 2010



RESGATE E RESOLUÇÃO Livre Resolução (Renúncia):

O Tomador do Seguro, não sendo uma pessoa colectiva, dispõe de um prazo de 30 dias a contar da 
recepção da Apólice para, através de carta registada, renunciar aos efeitos do contrato sem invocar 
justa causa.

O exercício deste direito determina a resolução do contrato, extinguindo-se todas as obrigações dele 
decorrentes com efeitos a partir do início, havendo lugar à devolução do prémio (montante entregue) 
eventualmente já pago e tendo o Segurador direito aos custos de desinvestimento (custos de alienação, 
desvalorização e subscrição) que comprovadamente tiver suportado.

Resolução Unilateral:

Em caso de incumprimento do valor mínimo definido no nº 8 do ponto seguinte (Resgate/Reembolso) 
para as situações de reembolso parcial, o Segurador pode proceder à resolução do Contrato, efectuando 
o pagamento do valor correspondente à totalidade do Valor de Reembolso.

Resgate/Reembolso:

1. A Pessoa Segura pode resgatar a Apólice nos seguintes casos:

a. Reforma por velhice da Pessoa Segura;

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

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

d. Doença Grave da Pessoa Segura ou de qualquer um dos membros do agregado familiar;

e. A partir dos 60 anos de idade da Pessoa Segura.

2. O reembolso efectuado ao abrigo das alíneas a) e e) do número anterior só se pode verificar quanto 
às entregas relativamente às quais já tenham decorrido pelo menos cinco anos após as respectivas 
datas de pagamento.

3. Porém decorridos que seja o prazo de cinco anos após a data de pagamento do primeiro prémio 
a Pessoa Segura pode exigir o reembolso da totalidade do valor da Conta Poupança, ao abrigo das 
alíneas a) e e) do número 1. se o montante dos prémios entregues na primeira metade da vigência do 
contrato representar, pelo menos, 35% da totalidade dos prémios.

4. O disposto nos números 2. e 3. aplica-se igualmente às situações previstas nas alíneas b) a d), do 
ponto 1. nos casos em que a pessoa em cujas condições se funde o pedido de reembolso se encontrasse, 
à data de pagamento de cada prémio, numa dessas situações.

5. Fora das condições previstas nos números anteriores o reembolso pode ser exigido em qualquer 
momento com as consequências fiscais previstas na Lei (conforme tópico do Regime Fiscal).

6. Para efeitos das alíneas a) e e) do número 1. e sem prejuízo do disposto nos números 2. e 3. nos 
casos em que por força do regime de bens do casal o PPR seja um bem comum do casal, releva a 
situação pessoal de qualquer um dos cônjuges, independentemente da Pessoa Segura, admitindo-se 
o reembolso quando ocorra reforma por velhice ou por obtenção da idade de 60 anos pelo cônjuge 
da Pessoa Segura. Neste caso, deve constar do pedido de reembolso efectuado pela Pessoa Segura o 
consentimento escrito do respectivo cônjuge.

7. Em caso de morte, aplicam-se as seguintes regras quanto ao reembolso:

7.1. Quando o autor da sucessão tenha sido a Pessoa Segura, pode ser exigido pelo cônjuge ou 
demais herdeiros legitimários, independentemente do regime de bens do casal, o reembolso 
da totalidade do valor de reembolso, salvo quando solução diversa resultar de testamento ou 
cláusula beneficiária a favor de terceiro e sem prejuízo da intangibilidade da legítima;

7.2. Quando o autor da sucessão tenha sido o cônjuge da Pessoa Segura e, por força do regime de 
bens do casal, o PPR seja um bem comum, pode ser exigido pelo cônjuge sobrevivo ou demais 
herdeiros o reembolso da quota-parte respeitante ao falecido.

8. No caso de reembolso parcial, o capital remanescente na apólice não poderá ser inferior a 250€.

9. No caso de reembolso total resolve-se automaticamente o contrato.

TABELA DE VALORES DE RESGATE E 
RESOLUÇÃO

Valor de Reembolso corresponde ao resultado da multiplicação do número de unidades de conta 
detidas em cada fundo autónomo, pelo valor da cotação do fundo respectivo, no dia útil seguinte à 
data da recepção de todos os documentos necessários ao processamento do pagamento, deduzido 
da comissão de reembolso indicada na Tabela de Custos.

Valor de Redução: Em caso de cessação do pagamento dos prémios (montantes entregues) programados, 
a Apólice é reduzida mantendo-se em vigor com o número de unidades existentes nessa data.
O valor de Redução em cada momento é igual ao valor resultante da multiplicação do número de 
unidades de conta detidas em cada fundo autónomo, pelo valor da cotação do fundo respectivo nessa 
data.
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PENALIZAÇÃO Comissão de Reembolso: Quando o reembolso for efectuado nas condições previstas no n.º 5 do ponto 
“Resgate e Resolução”, o segurador cobrará a seguinte comissão, sobre o valor de reembolso:

a) 3% - no 1º, 2º e 3º ano

b) 2% - no 4º e 5º ano

c) 0,5% - após 5º ano

Comissão por Transferência de PPR para congéneres: 0,0% 

Comissão por Redução: Não aplicável.

MODALIDADES E PERÍODOS DE 
PAGAMENTO DOS PRÉMIOS

O Tomador do Seguro poderá optar por um prémio único (montante entregue) ou por prémios 
(montantes entregues) programados com a frequência e o crescimento indicados na proposta e que 
constam nas Condições Particulares.

O Tomador do Seguro pode ainda efectuar prémios (montantes entregues) extraordinários em qualquer 
momento de vigência do contrato.

Prémios Comerciais (montantes entregues) Mínimos:

TIPO DE PRÉMIO

 (MONTANTES ENTREGUES)
PERIODICIDADE VALOR (MÍNIMO)

Programados

Mensal 50 €

Trimestral 150 €

Semestral 300 €

Anual 600 €

Únicos 250 €

Extraordinários 100 €

PRÉMIOS RELATIVOS A GARANTIAS Os prémios (montantes entregues) pagos, líquidos das comissões de subscrição, serão convertidos 
num número de unidades de conta que é resultante da divisão desse prémio pelo valor unitário das 
unidades de conta, de acordo com a distribuição pelas várias opções, escolhida pelo Tomador. Esta 
conversão é efectuada com a cotação do dia útil seguinte à data valor do crédito na conta da companhia.

No caso dos prémios (montantes entregues) extraordinários a distribuição do respectivo valor, por 
cada um dos fundos, será a indicada para a última alteração efectuada, salvo indicação em contrário 
do Tomador.

FÓRMULA DE CÁLCULO E ATRIBUIÇÃO 
DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

O PPR Investimento não confere o direito à participação nos resultados. O valor dos rendimentos está 
incorporado no valor da unidade de conta.

VALORIZAÇÃO DA COMPONENTE 
FINANCEIRA

A natureza dos activos que constituem os patrimónios dos fundos autónomos está definida na Política 
de Investimentos.

A valorização da Unidade de Conta dependerá do valor de mercado dos activos no momento da avaliação.

A avaliação do património realiza-se todos os dias úteis, dividindo o valor líquido global do fundo 
autónomo, pelo respectivo número de unidades de conta em circulação.

O valor líquido global do referido Fundo Autónomo é apurado pela soma dos activos que o integram, 
avaliados de acordo com os normativos legais e regulamentares aplicáveis (avaliação a valores de 
mercado), deduzidos de todos os seus passivos, efectivos ou pendentes, incluindo-se nestes as 
comissões.

Os valores das Unidades de Conta estarão disponíveis diariamente no local da comercialização dos 
Fundos Autónomos, sendo publicados diariamente na Euronext.

PERFIL DE RISCO DO TOMADOR DE 
SEGURO

Este contrato destina-se a investidores com o objectivo de poupança a médio/longo prazo para o 
momento da reforma e tolerando eventuais desvalorizações de capital. O Tomador de Seguro pode 
investir num ou mais fundos autónomos disponíveis, devendo ter em conta o seu perfil de risco e o 
perfil de risco associado a cada um dos fundos autónomos.

FUNDO AUTÓNOMO TIPO/PERFIL DE RISCO

PPR Conservador
PPR Moderado

PPR-Acções Dinâmico

Baixo
Médio / Baixo

Médio

RENDIBILIDADE E RISCOS 
HISTÓRICOS

Iniciando-se a comercialização do PPR Investimento, a partir de 6 de Dezembro de 2010, não existem 
elementos disponíveis quanto à evolução do valor da unidade de conta e da rendibilidade do contrato 
de seguro.

TAXA GLOBAL DE CUSTOS Não aplicável, pelos motivos indicados no ponto anterior.
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TABELA DE CUSTOS

CUSTOS

% COMISSÕES

FUNDO AUTÓNOMO 
PPR CONSERVADOR

FUNDO AUTÓNOMO 
PPR MODERADO

FUNDO AUTÓNOMO 
PPR ACÇÕES
DINÂMICO

Imputáveis ao participante/tomador de seguro:

Comissão de Subscrição 0,50%

Comissão de Transferência entre fundos autónomos 0,00%

Comissão de Transferência para outras Entidades 0,00%

Comissão de Reembolso

Nas condições previstas no nº 5 do ponto “Resgate e 
Resolução”, é aplicada a seguinte comissão sobre o 
valor de reembolso:

a) 3% - no 1º, 2º e 3º ano
b) 2% - no 4º e 5º ano
c) 0,5% - após 5º ano

Taxa de Supervisão Incluída no encargo de subscrição

Imputáveis ao fundo:

Comissão de Gestão

Componente Fixa - percentagem anual que incide 
sobre o valor do Fundo e é cobrada diariamente. 1,50% /ano 1,80% /ano 2,00% /ano

Componente Variável 0,00%

Comissão de Depósito 0,03% anual sobre valor do fundo, cobrada 
mensalmente

Taxa de Supervisão 0,00%

Outros Custos Os custos emergentes das auditorias exigidas

REGIME FISCAL O regime fiscal aplicável será o previsto na Lei vigente, ficando a Açoreana exonerada de qualquer 
ónus, encargo ou responsabilidade em consequência de alteração legislativa.

O regime fiscal em vigor à data de actualização do presente prospecto, aplicável aos Tomadores 
residentes é o seguinte:

Deduções à colecta: São dedutíveis à colecta do IRS, 20% dos valores aplicados no respectivo ano por 
sujeito passivo não casado, ou por cada um dos cônjuges não separados de pessoas e bens, em Planos 
de Poupança Reforma, tendo por limite máximo:

 400,00 € - por sujeito passivo com idade inferior a 35 anos;

 350,00 € - por sujeito passivo com idade entre 35 e 50 anos;

 300,00 € - por sujeito passivo com idade superior a 50 anos.

Nota:

1. Não são dedutíveis à colecta de IRS os valores aplicados pelos sujeitos passivos após a data 
de passagem à reforma.

2. A fruição deste benefício pressupõe que não se verifique o reembolso das entregas, excepto 
em caso de morte, antes de decorridos 5 anos da data da entrega. Caso contrário, a fruição do 
benefício fica sem efeito, devendo as importâncias deduzidas, majoradas em 10%, por cada ano ou 
fracção, decorrido desde aquele em que foi exercido o direito à dedução, ser acrescidas à colecta 
do IRS do ano de verificação dos factos.

Tributação do Rendimento:

Quando o pagamento é efectuado sobre a forma de capital, os rendimentos são considerados da 
Categoria E (rendimentos de Capitais), assim: 

• Nos reembolsos efectuados ao abrigo das situações previstas nos nºs 1 a 4 do ponto “Resgate 
e Resolução”, assim como em caso de morte da Pessoa Segura, os rendimentos são tributados 
à taxa de 8%. 

• Nos reembolsos nas condições previstas no nº 5 do ponto “Resgate e Resolução”, nos primeiros 
5 anos de vigência do contrato, a tributação da totalidade do rendimento é de 20%. No entanto 
se na primeira metade de vigência do contrato, as entregas efectuadas representarem pelo 
menos 35% da sua totalidade, a tributação do rendimento é de:

CONTINENTE E MADEIRA: AÇORES:

• Até 5 anos: 20% 
• De 5 anos e 1 dia até 8 anos: 16% 
• Partir de 8 anos e 1 dia: 8%

• Até 5 anos: 16% 
• De 5 anos e 1 dia até 8 anos: 12,8% 
• Partir de 8 anos e 1 dia: 6,4%

Caso o pagamento seja efectuado sobre a forma de renda, os rendimentos são tributados de acordo 
com as regras da Categoria H (pensões).
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

CLASSE DE ACTIVOS

FUNDO AUTÓNOMO

PPR 
CONSERVADOR

PPR 
MODERADO

PPR - ACÇÕES 
DINÂMICO

MIN MÁX MIN MÁX MIN MÁX

Obrigações e títulos de dívida 90% 100% 30% 70% 20% 60%

Acções e equiparáveis 0% 5% 5% 30% 25% 55%

Fundos Investimento não harmonizados - 0% 5% 0% 5%

Imobiliário - 5% 20% 5% 20%

Liquidez 0% 10% 0% 10% 0% 10%

As classes de activos acima mencionadas compreendem, principalmente, os seguintes tipos de activos:

Obrigações e títulos de dívida: classe de activos representada, maioritariamente por obrigações e 
títulos de taxa fixa e variável, e participações em fundos de investimento, cuja política de investimento 
seja constituída maioritariamente por obrigações.

Acções e equiparáveis: classe de activos representada, maioritariamente, por acções, obrigações 
convertíveis ou que confiram o direito á sua subscrição ou que permitam uma exposição aos mercados 
accionistas, nomeadamente participações em instituições de investimento colectivo harmonizadas, 
cuja política de investimento seja constituída maioritariamente por acções.

Fundos de Investimento não harmonizados: classe de activos representada, maioritariamente, por 
investimentos em instituições de investimento colectivo.

Imobiliário: classe de activos representada, maioritariamente, por terrenos e edifícios, e por 
participações em sociedades imobiliárias e unidades de participação em fundos de investimento 
imobiliário.

Liquidez: classe de activos representada, maioritariamente, por numerário, depósitos bancários, 
instrumentos representativos de dívida de curto prazo e aplicações no mercado interbancário, e 
unidades de participação em fundos de tesouraria.
Os Fundos Autónomos podem recorrer, com o objectivo de cobertura do risco ou adequada gestão 
do seu património, à utilização de instrumentos financeiros derivados ou a operações de reporte e 
empréstimo de valores, de acordo com os limites legais e regulamentares em vigor.

INFORMAÇÃO RELATIVA AOS 
FUNDOS DE INVESTIMENTO AFECTOS

Os Fundos Autónomos poderão ser investidos em Fundos de Investimento, com comissão máxima 
de gestão de 3%, de acordo com a política de investimento referida, não sendo objectivo que, pelo 
menos de uma forma continuada, algum desses Fundos de Investimento, represente mais de 20% do 
património global do Fundo Autónomo, e respeitando sempre os limites máximos por classe de activos 
enunciados na Política de Investimentos.

CONSULTA DE OUTRA 
DOCUMENTAÇÃO

O Segurador disponibiliza às Pessoas Seguras um extracto trimestral, contendo o número de unidades 
de conta, o seu valor e o valor total do investimento.

Anualmente, o Segurador informará também a composição da carteira dos Fundos Autónomos afectos 
a este produto. Esta informação estará disponível no site: www.acoreanaseguros.pt

CONTACTO PARA ESCLARECIMENTO 
DE QUALQUER DÚVIDA

Companhia de Seguros Açoreana, S.A.

Av. Duque de Ávila, 171, 1069-031 Lisboa

Contact Center: 707 20 12 48

Internet: www.acoreanaseguros.pt

e-mail: acoreana@csanet.pt

LEI APLICÁVEL A lei aplicável ao contrato é a lei portuguesa.

Para tudo o que não se encontre expresso no contrato tanto o Segurador, como o Tomador do Seguro 
ou as Pessoas Seguras se conformarão com a lei portuguesa em vigor.

Companhia de Seguros Açoreana S.A. • Sede Social: Largo da Matriz, 45 / 52 • Apartado 186 • 9501-922 Ponta Delgada • Tel.: 296 302 700 • Fax: 296 302 800
Serviços Centrais: Avenida Barbosa du Bocage, 85 • 1050-030 Lisboa • Tel.: 21 798 40 00 • Fax: 21 799 58 00 • Avenida Duque de Ávila, n.º 171 • 1069-031 Lisboa

Pessoa Colectiva N.º 512 004 048 • Capital Social: 57.250.000€ • Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada N.º 01530Pr
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Prospecto simplificado
PPR Investimento

Seguro ligado a fundos de investimento
Instrumento de captação de aforro estruturado (ICAE)

Produto financeiro complexo


