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

 

RENDA SEMESTRAL BES VIDA 2014 
2ª SÉRIE (NÃO NORMALIZADO) 
 
 
Entidade Gestora: BES-VIDA, COMPANHIA DE 
SEGUROS, S.A., Sociedade Anónima com endereço 
da sede social na Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 
75 – 11º - 1070-061 LISBOA. 
 

 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertências específicas ao Investidor 

Este produto financeiro complexo (PFC): 

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

 Exige disponibilidade do investidor para imobilizar o seu capital até 14 de Junho de 2019 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 Banco 
Espírito Santo pelos depósitos subjacentes à carteira de ativos, “swaps” de cobertura de risco e operações de 
reporte. 

 Pode ser reembolsado antecipadamente, por opção da entidade gestora (BES Vida). 

 Implica que sejam suportados custos, comissões ou encargos. 

 Implica, em particular, que seja suportada uma comissão de gestão anual no máximo de 1,00%.  

 Está sujeito a potenciais conflitos de interesses, uma vez que o Banco Espírito Santo, S.A., tem uma 
participação direta no capital social do BES Vida – Companhia de Seguros, S.A. 

O Tomador de Seguro, após a leitura da informação acima referida referente às Informações Fundamentais ao Investidor (IFI), deve explicitar o 
seu conhecimento no espaço abaixo, escrevendo “Tomei conhecimento das advertências.”, datando e assinando. 

 
_________________________________________________________________________ 
(Tomei conhecimento das advertências) 

 
Data:                                              Hora: 

 
 
 
Assinatura(s) do cliente(s): 
 
 

 

Descrição e Principais Características do Produto 

O Seguro Renda Semestral BES Vida 2014 2ª Série (Não normalizado) 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. 

Quanto, quando e a que título o investidor paga ou pode pagar  

O investidor pode pagar (investir) uma entrega única pelo valor mínimo de 1.000 euros. 
Não são permitidas entregas adicionais. 
 

  T ODOS OS   INVESTIMENTOS TÊM  RISCO 
  

Consulte o IFI/ prospeto em www.cmvm.pt 
  

N ÍVEL  C RESCENTE DE   ALERTA   

Implica    

a imobilização    

do capital    

investido até    
14 /06/2019   
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Quanto, quando e a que título o investidor recebe ou pode receber  

No final do contrato receberá o 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 e o regime fiscal não venha a sofrer alterações, o investidor 
receberá por via de resgates parciais programados com periodicidade semestral um montante correspondente a uma 
taxa anual nominal líquida (TANL) de impostos e encargos de 2,70%. 

O primeiro resgate parcial de cada Apólice será processado no dia 14 do mês de Dezembro de 2014 (corresponde ao 
período entre a data fim do período de comercialização e 14 de Dezembro de 2014) e os seguintes serão 
processados postecipadamente por períodos sucessivos de 6 meses, nos dias 14 de Junho e 14 de Dezembro, ou 
dia útil seguinte, de todos os anos até 14 de Junho de 2019. 

Quando, como, em que circunstâncias e com que consequências o investimento cessa ou pode cessar 

O investimento pode cessar nas seguintes condições: 

Renúncia 
O Tomador do Seguro, que não seja pessoa coletiva, dispõe de um prazo de 30 dias após a receção da Apólice para 
renunciar à efetivação da mesma. Para o efeito deverá dirigir-se a um Balcão do Banco Espírito Santo para efetuar o 
seu Pedido de Renúncia.   
O Segurador restituirá o prémio (montante investido) pago pelo Tomador do Seguro no prazo de 30 dias após a 
receção do pedido referido no parágrafo anterior. 
O valor do prémio (montante investido) poderá ser deduzido dos custos de desinvestimento que o Segurador 
comprovadamente tiver suportado (custos de alienação/desvalorização dos ativos subjacentes). 
Entende-se por custos de desinvestimento a eventual desvalorização das Unidades de Conta dos Fundos Autónomos 
afetos à Apólice, verificada na data em que se efetiva o desinvestimento. 

Resgate Total 

Não são admitidos resgates parciais além dos acima referidos em “Quanto, quando e a que título o investidor recebe 
ou pode receber”. 

Nos resgates totais relativos ao Fundo Renda Semestral BES Vida 2ª Série (não normalizado), o Tomador do Seguro 
poderá solicitar o resgate diariamente (com exceção do período dos 7 dias úteis que antecedem os dias 14 de Junho 
e 14 de Dezembro de cada ano, até 14 de Junho de 2019).  

O Beneficiário da apólice recebe o saldo da apólice em caso de resgate total, o qual será determinado em função da 
cotação do Fundo Autónomo ao Fundo Renda Semestral BES Vida 2ª Série (não normalizado) do segundo dia útil 
seguinte ao do processamento dos resgates pelo segurador. 

Sobre este valor incidirá a fiscalidade de acordo com o regime legal em vigor no momento do resgate. 

O Valor de resgate poderá ser inferior ao montante investido (valor da entrega única). 

O Segurador liquidará o valor de resgate no prazo de 5 dias úteis após a data do respetivo pedido e receção dos 
documentos que devem instruir o pedido. 

As regras acima definidas são aplicadas no resgate em caso de morte do Segurado. 

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 resgate do capital investido na 
maturidade. 

O Seguro Renda Semestral BES 2014 2ª Série (Não normalizado) pode ser terminado antecipadamente por opção 
da entidade gestora em caso de evento de crédito da(s) entidade(s) – a saber República Portuguesa e o Banco 
Espírito Santo, S.A., que condicione o equilíbrio financeiro da carteira do produto unit linked. No caso de resgate 
antecipado por opção da entidade gestora, existe risco de perda do capital. 

Ao valor de resgate será deduzida a retenção na fonte à taxa vigente na data em que o resgate é efetuado sobre os 
rendimentos entretanto obtidos. (Ver ‘Outras Informações – Regime Fiscal’). 

Condições de resgate: O pagamento total do Saldo da Apólice será efetuado por crédito em conta bancária sedeada 
no Banco Espírito Santo. Deverão ser entregues ao segurador, o pedido de resgate, a fotocópia do Bilhete de 
Identidade e Cartão de Contribuinte do Tomador do Seguro e do Segurado, caso sejam pessoas distintas.  

Em caso de vida do Segurado no vencimento do Contrato, deverão ser entregues ao Segurador, o pedido de 
reembolso por vencimento, a fotocópia do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte do Beneficiário, ou em 
alternativa, o respetivo Cartão de Cidadão.  
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Em caso de morte do Segurado, deverão ser entregues ao Segurador, o pedido de sinistro, a Certidão do Assento de 
Óbito do Segurado, e os documentos comprovativos da qualidade de Herdeiro(s) ou Beneficiário(s), nomeadamente, 
o(s) respetivo(s) Bilhete(s) de Identidade, Cartão(ões) de Contribuinte, ou em alternativa, o(s) respetivo(s) 
Cartão(ões) de Cidadão.  

 
 
Período de Comercialização:  

Data de Início: 10 de Março de 2014 

Data Fim: 04 de Abril de 2014

Duração do Contrato: 

Cada Apólice durará por um período não inferior a 5 
anos e 1 dia, sem prejuízo do Tomador do Seguro 
poder solicitar o seu resgate total em qualquer 
momento. 

Todos os contratos vencem a 14 de Junho de 2019.

Outras Caraterísticas: 

Transição entre Fundos Autónomos: Não aplicável  
 
Política de Investimentos:  

A valorização da componente financeira do contrato de seguro depende da evolução do preço dos ativos financeiros 
que compõem o Fundo Autónomo. 

A natureza dos Ativos representativos da componente financeira do produto assenta na aquisição de obrigações 
emitidas pela Republica Portuguesa, com maturidades não superiores ao vencimento do produto e em depósitos 
constituídos junto do Banco Espirito Santo S.A., sendo que estes poderão atingir um máximo de 40% dos Ativos. 
Adicionalmente e para efeitos de gestão do perfil de fluxos de caixa do produto poderão ser contratados instrumentos 
financeiros como “swaps” ou efetuadas operações de reporte. 

Os depósitos constituídos ou a constituir não são abrangidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos. 

Limites à política de Investimentos: 
Este produto é considerado «Não normalizado» por forma a fazer notar que não são observados os limites de 
diversificação e dispersão prudenciais dos ativos, por se tratar de produto dedicado a segmentos específicos de 
mercado, com período de subscrição limitado e que não admite entregas futuras. 

Condições e modalidades de cessação do Produto Financeiro Complexo: Não aplicável. 

Principais Fatores de Risco 

Risco de Mercado 
Risco de o valor de mercado de um ativo ou de um conjunto de ativos subjacentes ou de um indexante 
(nomeadamente, por flutuações em taxas de juro, taxas de câmbio, cotações de ações ou preços de mercadorias) 
variar e tal ter impacto na rentabilidade do Produto Financeiro Complexo; 

Risco de Capital  

Risco de o montante a receber pelo investidor vir a ser inferior ao capital investido, nomeadamente rm caso de 
resgate total antecipado e resgate por iniciativa do segurador acima previsto em “Quanto, quando e a que título o 
investidor paga ou pode pagar”. 

Risco de Crédito 
Risco de, designadamente por falência ou insolvência dos emitentes do conjunto de ativos subjacentes, os deveres 
inerentes a determinado Produto Financeiro Complexo (designadamente o pagamento de juros e o reembolso do 
capital) não serem atempadamente cumpridos 

Risco de Contraparte 
Risco de uma entidade (que não o emitente) que seja parte num contrato ou operação (por exemplo, num contrato de 
swap de taxas de juro) não cumprir os compromissos assumidos, nos termos originais desse compromisso, sem que 
tal envolva risco de crédito do Produto Financeiro Complexo; 

Risco de Taxa de Juro 
Risco de impactos negativos na rentabilidade de um Produto Financeiro Complexo devido a movimentos adversos 
nas taxas de juro; 

Risco Cambial 
Não aplicavel 
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Risco de Liquidez 
Risco de ter de esperar ou de incorrer em custos (designadamente por ter de vender a um preço inferior ao valor 
económico real) para transformar um dado instrumento financeiro em moeda, bem como do direito de resgate poder 
vir a ser suspenso pelo segurador. 
 
Risco de conflito de interesses 
O Banco Espírito Santo, S.A. tem uma participação direta no capital social da BES Vida  – Companhia de Seguros de 
Vida, S.A.. Sendo o Banco Espírito Santo, S.A. a entidade junto da qual serão constituídos os depósitos a prazo que 
compõem a carteira deste produto e, simultaneamente, comercializadora do mesmo, poderá existir um potencial 
conflito de interesses.  

Risco Jurídico e Fiscal:  
Risco de alteração da legislação, incluindo a fiscal, e das demais normas aplicáveis com consequências sobre a 
rentabilidade do Produto Financeiro Complexo. 
 

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 2,70% (à qual corresponde uma taxa bruta de 3,75%), 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 2,70% (à qual corresponde uma taxa bruta de 3,75%), bem como 
potenciais ganhos decorrentes da valorização dos ativos, caso o regime fiscal não sofra alterações e desde que os 
emitentes não entrem em incumprimento. 
 

Encargos 

 

Custos (imputáveis diretamente 
ao Tomador do Seguro) 

% da Comissão 

Comissão de Subscrição Não tem. 

Comissão de Transição entre 
Fundos Autónomos Não tem. 

Comissão de Resgate Não tem. 

Taxa de Supervisão Não tem. 

 

Custos (imputáveis diretamente 
ao Fundo Autónomo) 

% da Comissão 

Comissão de Gestão  

Componente Fixa 
No máximo 1,00% ano 

A cotação da Unidade de Conta de cada Fundo Autónomo publicada, é 
líquida de todas as comissões de gestão referidas acima. 

Componente Variável Não Aplicável 

Comissão de Depósito 
Os Fundos Autónomos suportarão as comissões celebradas pelo Banco 
custodiante quando aplicável, no valor máximo anual de 0,10% do valor 
dos Fundos Autónomos. 

Custos de Auditoria Não aplicável. 

Outros Custos Não aplicável. 

  

Tabela de Custos Relevantes para Efeitos da Taxa de Custos e  Rotação Média da Carteira no Período de 
Referência: Não aplicável 
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Outras Informações 

Montante global de emissão: 30.000.000€  

Entidade Comercializadora: Banco Espírito Santo, S.A. e Banco Espírito Santo dos Açores, S.A, presencialmente 
nas suas Agências, ou através das suas plataformas telefónicas (BESdirecto 707 24 7 365). 

Autoridades de Supervisão: Instituto de Seguros de Portugal: Supervisão prudencial e comportamental; 
Comissão Mercados e Valores Mobiliários: Comercialização do produto. 

Reclamações: As reclamações relativas ao Contrato Renda Semestral BES 2014 2ª Série devem ser colocadas por 
escrito à BES-VIDA, Companhia de Seguros, S.A. – Divisão de Atendimento e Operações, Av. Columbano Bordalo 
Pinheiro, n.º 75 – Apartado 5001, EC Sete Rios (Lisboa)  1081-601 Lisboa, ou em qualquer uma das Agências das 
entidades comercializadoras do Seguro. 
Podem igualmente ser apresentados junto do: 

 Instituto de Seguros de Portugal - Av. da República nº 76 – 1600-205 Lisboa; 

 Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Rua Laura Alves, nº 4, Apartado 14258, 1064-003 Lisboa. 
Competirá a estas Entidades no âmbito das suas competências, analisar e dar parecer sobre esses pedidos ou 
reclamações. Em caso de litígio emergente, os consumidores podem recorrer aos tribunais judiciais ou aos 
organismos de resolução extrajudicial. 

Lei Aplicável:  Em tudo o que não esteja expressamente prescrito nas Condições Gerais e Especiais do Renda 
Semestral BES 2014 2ª Série são aplicáveis ainda as disposições da Lei em vigor. 

Entidade Responsável pela Elaboração do IFI: BES-VIDA, Companhia de Seguros, S.A. 

Entidade Responsável pela prévia disponibilização do IFI ao Investidor: A BES-VIDA, Companhia de Seguros, 
S.A. que deve garantir que o Banco Espírito Santo, S.A. e o Banco Espírito Santo dos Açores, S.A, asseguram a 
prévia disponibilização da Informação Financeira ao Investidor, assegurando que a informação disponibilizada no 
presente documento cumpre os requisitos legais que regulamentam este Produto Financeiro Complexo. 

Regime Fiscal: Enquadramento Fiscal à data de atualização deste IFI 

IRS 

I – DEDUÇÕES À COLECTA 

Este seguro não é dedutível à coleta. 

II – RESGATE/REEMBOLSO: TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS 

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

Se o Tomador do Seguro solicitar o resgate total do capital acumulado no Produto Financeiro Complexo, o contrato 
será tributado à taxa liberatória de 28%. No entanto, neste caso, quando o montante dos prémios (montantes 
entregues) pagos na primeira metade da vigência do contrato representar pelo menos 35% da totalidade daqueles: 

- são excluídos da tributação 20% do rendimento, se o resgate/reembolso se verificar após o 5º ano e antes do 8º 
ano de vigência do contrato (regra prática: IRS a reter é de 22,4% sobre os rendimentos); 

- são excluídos da tributação 60% do rendimento se o resgate/reembolso ocorrer após os primeiros 8 anos de 
vigência do contrato (regra prática: IRS a reter é de 11,2% dos rendimentos). 

Ano do Resgate/ Reembolso Taxa efetiva 

Até ao 5.º ano inclusive 28% 

Do 5.º ao 8.º ano inclusive 22,4% 

A partir do 8.º ano 11,2% 

Definição de Rendimento: consideram-se rendimentos de capitais a diferença positiva entre os montantes pagos a 
título de resgate/reembolso, adiantamento ou vencimento de seguros e operações do ramo «Vida» e os respetivos 
prémios (montantes entregues) pagos ou importâncias investidas. 

Por Morte do Segurado: Neste caso o rendimento deste Produto Financeiro Complexo não está sujeito a I.R.S..  
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III - IMPOSTO DE SELO 
Este Produto Financeiro Complexo não está sujeito a Imposto do Selo [independentemente do(s) Beneficiário(s) 
designado(s)]. 
 

Fórmula de Cálculo e Atribuição da Participação de Resultados: Não Aplicável 

Data de Elaboração do IFI: 10-03-2014 

Data de Atualização do IFI: 10-03-2014 

 

_________________________________________________________________ 
(Recebi um exemplar deste documento a cores previamente à transação inicial) 
 
Data:___/___/______       Hora:____h____m 

 

Assinatura do Tomador do Seguro:___________________________________ 

 


