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Fundo de Pensões Aberto BPI Segurança
Data de Constituição: 27 de Agosto de 1992 

Política de Investimento: Fundo tem um objectivo de investimento em acções e em títulos cuja política de investimento seja constituída

maioritariamente por acções, de 10% da sua carteira total, e a exposição da carteira a esta componente pode aumentar até os 20%. O objectivo de

investimento em obrigações de taxa variável e em obrigações de taxa fixa representa 45% e 25%, respectivamente. O Fundo pode investir em

unidades de participação de organismos de investimento colectivo, com os seguintes limites: 50% em organismos de investimento colectivo em

valores mobiliários de índices não harmonizados, que não façam uso do efeito de alavancagem e que se enquadrem na legislação aplicável; 10% em

outros organismos de investimento colectivo não harmonizados; e 20% em unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ou

investimento directo em terrenos e edifícios. Estes organismos ou fundos de investimento apresentam políticas de investimento da natureza diversa,

consoante se trate de fundos de fundos, fundos de acções, fundos de obrigações, ou fundos flexíveis. A taxa máxima de comissionamento anual

suportada com o investimento em cada fundo é de 2.5% do valor aplicado.

Risco Associado ao Investimento: Considerando a política de investimentos acima definida o Fundo de Pensões está sujeito a diversos tipos de riscos

associados aos investimentos, como sejam o risco de perda de capital investido, o risco de variação do preço de cada título, o risco de taxa de juro, o

risco de crédito, o risco de câmbio e o risco de imobiliário. Para cobrir estes riscos financeiros são utilizados instrumentos derivados, além de que é

realizada a sua monitorização em termos de avaliação e controle, face a limites definidos internamente, utilizando para o efeito a metodologia do VaR

(Value at Risk), que estima a perda máxima com base na evolução histórica dos investimentos.

Riscos de Utilização de Derivados: O Fundo poderá utilizar derivados não só para fazer a cobertura do risco financeiro, mas também para proceder a

uma adequada gestão do seu património, podendo, neste quadro, verificar-se o aumento da exposição da carteira a uma certa classe de activos,

dentro dos limites da política de investimento definida. Esta utilização dos produtos derivados pode fazer com que o Fundo registe perdas superiores

às que registaria se não utilizasse estes instrumentos, num contexto de quebra de preço dos activos subjacentes.

Perfil do Participante: Atendendo aos objectivos e ao regime legal específico, o Fundo destina-se a investidores que assumam uma tolerância

moderada ao risco, que estejam dispostos a assumir eventuais perdas do capital investido, que não tenham necessidade de liquidez no curto prazo

que tenham uma perspectiva de valorização do seu capital no longo prazo. O investimento no Fundo permite ao Participante, no quadro da legislação

actualmente em vigor, auferir de benefícios fiscais.

Tipo de Fundo Fundo de Pensões Aberto

Entidade Gestora BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.

Locais e Meios de Comercialização BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A. Morada: Rua Braamcamp, nº 11, 6º, 1250-049 Lisboa

Consultores de Investimento A entidade gestora não recorre a consultores externos para a gestão deste Fundo

Depositário Banco Português de Investimento, S.A.

Provedor Francisco Medeiros Cordeiro (residente na Calçada Nova de S. Francisco n.º 10 - 1º, 1200 - 300 Lisboa; Telf. –

213 431 045; Fax. – 213 420 305; e-mail: provedor@apfipp.pt)

Auditor Mazars & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. 

Autoridade de Supervisão Instituto de Seguros de Portugal (ISP) – Supervisão prudencial

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) – Supervisão comportamental (comercialização)

Evolução da Unidade de Participação:Rendibilidade e Risco Históricos:
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Taxa Global de Custos (2012):

Custos Valor (€) % VLGF

Comissão de gestão 362,038 0.54%

Componente Fixa 335,581 0.50%

Componente Variável 26,457 0.04%

Comissão de Depósito 35,489 0.05%

Custos de Auditoria 0 0.00%

Outros Custos 51,894 0.08%

TOTAL 449,421

Taxa Global De Custos (TGC) 0.67%

Advertência: os dados que serviram de base ao apuramento da rendibilidade e

risco históricos são factos passados, que, como tal, poderão não se verificar no

futuro; o valor do investimento pode aumentar ou diminuir em função do nível de

risco, que varia entre 1 e 6, a saber: 1 – baixo; 2 – médio baixo; 3 – médio; 4 –

médio alto; 5 – alto; 6 – muito alto.

TGC mínima: para além da comissão de gestão cobrada no âmbito do Fundo

de Pensões, são ainda suportadas indirectamente, comissões de gestão nos

organismos de investimento colectivo subscritos. O Fundo de Pensões não

investirá em organismos de investimento colectivo que tenham comissões de

gestão superiores a 2.5%. Os custos de Auditoria não são suportados pelo

Fundo de Pensões, são pagos pela entidade gestora.

As rentabilidades apresentadas são anualizadas e brutas de comissões de

subscrição, reembolso e gestão.

Ano Rendibilidade
Classe de Risco

(min 1; max 6)

2004 5.5% 1

2005 5.5% 1

2006 4.4% 1

2007 3.3% 2

2008 -2.5% 2

2009 5.3% 2

2010 1.3% 2

2011 0.9% 2

2012 6.8% 2
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Subscrição: A subscrição será efectuada pelo valor da unidade de participação que for calculado na primeira avaliação subsequente à data efectiva da

entrega. A ordem de subscrição será transmitida com desconhecimento do valor da unidade de participação a que será concretizada. A BPI Vida e

Pensões retém a Taxa a favor do Instituto de Seguros de Portugal (ISP) instituída pelo D.L. nº 171/87, de 20 de Abril, de 0.048% sobre as contribuições

para fundos de pensões. No momento da subscrição as entregas são totalmente convertidas em unidades de participação, sendo a taxa a favor do ISP

deduzida ao número de unidades de participação afectas ao titular das mesmas. A BPI Vida e Pensões, o ISP ou a CMVM poderão suspender a

aceitação de novas propostas de subscrição de unidades de participação.

Reembolso (adesões individuais com contribuintes pessoas singulares): O participante poderá solicitar o reembolso das unidades de participação de

que é titular, resultantes das suas próprias contribuições, nas seguintes condições: reforma por velhice, reforma por invalidez, pré-reforma, reforma

antecipada, desemprego de longa duração, incapacidade permanente para o trabalho e doença grave; os três últimos conceitos são entendidos nos

termos da legislação aplicável aos planos poupança-reforma/educação (PPR/E). O valor a liquidar será pago no prazo máximo de 10 dias úteis a contar

da data de recepção na BPI Vida e Pensões do respectivo pedido de reembolso, e desde que estejam reunidas todas as condições para o efectivo

pagamento. O reembolso será efectuado pelo valor da unidade de participação do dia útil mais próximo com cotação conhecida, não podendo esta

ser anterior ao 5º dia útil anterior à data do respectivo pagamento. A BPI Vida e Pensões não cobra comissão de resgate.

Transferência (adesões Individuais): Os titulares das unidades de participação poderão solicitar a transferência do valor das suas unidades de

participação do Fundo para qualquer outro fundo de pensões, nos termos da lei, do presente contrato e do respectivo contrato de adesão. O valor das

unidades de participação a liquidar será transferido no prazo máximo de 10 dias úteis a contar da data de recepção na BPI Vida e Pensões da

respectiva ordem de transferência, e desde que estejam reunidas todas as condições para a efectiva transferência. O valor da unidade de participação

a utilizar na data do processamento será o do dia útil mais próximo, não podendo este ser anterior ao 5º dia útil anterior à data do respectivo

pagamento. A BPI Vida e Pensões cobra uma comissão de transferência até 3% do montante a transferir.

Contactos:

Morada: Rua Braamcamp, nº 11, 6º, 1250-049 Lisboa

Tel: (351) 21 311 10 66 ou (351) 22 607 33 77

Fax: (351) 21 311 10 82

E-mail: bpipensoes-planocd@bancobpi.pt

Site: www.bpipensoes.pt

Regime Fiscal: O regime fiscal a seguir descrito assenta na interpretação da BPI Vida e Pensões sobre o regime fiscal em vigor em Portugal na data do

prospecto.

O Fundo está sujeito ao regime fiscal aplicável aos Fundos de Pensões, estando os seus rendimentos totalmente isentos de tributação. O Fundo está,

também, isento do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis, bem como do imposto municipal sobre imóveis.

No que respeita à fiscalidade aplicável aos participantes individuais, as suas contribuições para Fundos de Pensões, em conjunto com as contribuições

para Planos de Poupança-Reforma, Prémios de Seguro de Saúde, Encargos com Reabilitação de Imóveis, Cooperativas de Habitação, Investimentos de

Capital de Risco, proporcionam o seguinte benefício fiscal: dedução à colecta do IRS, nos termos e condições previstos nos artigos 21º e 16.º do

Estatuto dos Benefícios Fiscais, de 20% dos valores aplicados no respectivo ano por sujeito passivo não casado, ou por cada um dos cônjuges não

separados judicialmente de pessoas e bens, com os seguintes limites máximos:

Divulgação do Valor da UP: A BPI Vida e Pensões publicará diariamente o valor da unidade de participação do Fundo e, com a periodicidade mínima
mensal, a composição discriminada dos valores que integram o Fundo, o número de unidades de participação em circulação e o respectivo valor da
unidade de participação, no sítio na Internet www.bpipensoes.pt.

Consulta de outra Documentação: O Regulamento de Gestão do Fundo pode ser obtido, sem encargos e mediante simples pedido, antes ou após a
subscrição, junto da BPI Vida e Pensões. Este documento pode, também, ser consultado no site www.bpipensoes.pt.

Não são dedutíveis à colecta de IRS, nos termos referidos, as contribuições efectuadas pelos sujeitos passivos após a data da passagem à reforma. No

momento do reembolso, as contribuições acumuladas são isentas de tributação e os rendimentos têm uma tributação atenuada, pois apenas 2/5 do

rendimento total será tributado autonomamente em IRS à taxa de 20%, ou seja, o valor global do rendimento será tributado apenas em 8% (= 2/5 x

20%).

Não são sujeitas a imposto do selo as transmissões gratuitas de valores aplicados em Fundos de Pensões. 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, se aos participantes for atribuído qualquer rendimento ou reembolso, quando não tenham decorrido cinco anos a

contar da respectiva entrega.
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Rotação média da Carteira:

Tabela de Custos:
Custos % da Comissão

Imputáveis directamente ao Participante

Comissão de Subscrição 0%

Comissão de Gestão Máximo 2.0%/ano

Comissão de Transferência Até 3.0%

Comissão de Resgate 0%

Taxa de Supervisão /ISP 0.048% sobre o valor da contribuição

Imputáveis directamente ao Fundo

Comissão de Depósito 0.05%/ano

Volume de Transacções (€) 93,704,212 

Valor médio da carteira (€) 67,047,524 

Rotação média da carteira % 128%

Rendimento Colectável (em €) Limite de Dedução

Até 7,000 Sem limite*

7,000 a 20,000 100€

De 20,000 a 40,000 80€

De 40,000 a 80,000 60€

Superior a 80,000 0€

*) Tem como limite máximo 400€ por sujeito passivo com

idade inferior a 35 anos, 350€ por sujeito passivo com idade

compreendida entre 35 e os 50 anos e 300€ por sujeito

passivo com idade superior a 50 anos.


