MAPFRE PPR

PARA QUEM?
Indivíduos/pessoas interessadas em constituir, a médio-longo prazo, um capital para
complemento de reforma.
Atuais clientes interessados em criar uma poupança adicional.
PERIODICIDADE

ENTREGA MÍNIMA

PRAZO

Anual

TAXA TÉCNICA
1º Ano

Anos Seguintes

2,60%

2,25%

Semestral
Trimestral

Mínimo 5 Anos

Mensal
Extraordinária/Única

VANTAGENS

SEGURO DE VIDA
DO TIPO CAPITALIZAÇÃO
A PRÉMIO ÚNICO E/OU
SUCESSIVOS

Taxas de Juro garantidas
durante toda a vigência da
apólice
Prémios (entregas) pagos
pelo próprio/empresa são
dedutíveis em IRS e IRC,
respetivamente, conforme
Orçamento de Estado
Várias modalidades de
entregas, em função da
disponibilidade financeira do
cliente

GARANTIAS

Em qualquer momento do contrato, fica garantida a
soma dos seguintes valores:
Reembolso do valor da entrega (prémio), deduzido
de eventuais reembolsos e transferências parciais
efetuados(as) e respetivas comissões
Juros acumulados, correspondentes à capitalização,
às taxas de juro técnicas garantidas, até ao
momento do reembolso/vencimento
Eventuais participações nos resultados em caso de
reembolso antecipado dentro das condições

NOTA: Este valor será deduzido da comissão de reembolso, em
caso de reembolso antecipado fora das condições previstas em
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FICHA COMERCIAL
DURAÇÃO
Duração mínima: 5 anos;
Idade mínima da Pessoa Segura ao vencimento: 60 anos.
TOMADOR DO SEGURO
Qualquer pessoa individual ou coletiva.
PESSOA SEGURA
Qualquer pessoa individual.
BENEFICIÁRIOS
Pessoa Segura.
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS (RENDIMENTO VARIÁVEL)
A partir do segundo ano, será distribuída uma participação nos resultados correspondente a, no mínimo, 75%
dos resultados da conta financeira do Fundo Autónomo da modalidade. O referido fundo está sujeito a uma
comissão de gestão anual de 1,00% sobre o seu valor. As participações distribuídas só passam a integrar o
capital da apólice no momento do vencimento desta, ou em caso de morte da Pessoa Segura.
NOTA:
direito às participações nos resultados distribuídas.

COMISSÕES
Comissão de Subscrição: 2,1%
Comissão de Resgate:
nos casos previstos na Lei, explicados nos pontos 1., 2., 3. e 4 de CONDIÇÕES DE REEMBOLSO: não tem
comissão de resgate;
nos restantes casos:
2% durante os primeiros 5 anos;
0,5% na duração remanescente.

Comissão de Transferência: 0,5% do valor do reembolso.

CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO
Se o Tomador for uma pessoa singular, terá que coincidir com a Pessoa Segura.
Idade mínima da Pessoa Segura à data da subscrição: 18 anos.
São permitidas transferências provenientes de outros seguradores.
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CONDIÇÕES DE REEMBOLSO
Nos casos previstos na lei e a seguir enumerados, o reembolso parcial ou total não implica o pagamento
de qualquer comissão:
1.

Reforma por velhice ou idade
comum do casal e se:

60 anos, da Pessoa Segura ou do cônjuge quando o PPR é um bem

a) as entregas reembolsadas tiverem sido efetuadas há pelo menos 5 anos;
ou
b) tiverem decorrido 5 anos desde a data da primeira entrega, e se o valor das entregas efetuadas
na primeira metade da vigência do contrato representar pelo menos 35% da totalidade das
entregas.
2.

Desemprego de longa duração, incapacidade permanente para o trabalho ou doença grave da
Pessoa Segura ou de qualquer membro do seu agregado.
Nestes casos, quando a situação invocada no pedido de reembolso já se verificasse à data de cada
entrega, o reembolso só será efetuado sem pagamento de comissão se:
a) as entregas reembolsadas tiverem sido efetuadas há pelo menos 5 anos;
ou
b) tiverem decorrido 5 anos desde a data da 1ª entrega, e se o valor das entregas efetuadas na
primeira metade da vigência do contrato representar pelo menos 35% da totalidade das
entregas.

3.

Morte da Pessoa Segura ou do cônjuge quando o PPR é um bem comum do casal.

4.

Pagamento de prestações de contratos de crédito garantidos por hipoteca sobre a imóvel destinado
à habitação própria e permanente, e se:
a) as entregas reembolsadas tiverem sido efetuadas há pelo menos 5 anos;
ou
b) tiverem decorrido 5 anos desde a data da 1ª entrega, e se o valor das entregas efetuadas na
primeira metade da vigência do contrato representar pelo menos 35% da totalidade das
entregas.

Noutras situações, o reembolso pode ser exigido a todo o tempo, pelo Tomador (Pessoa Segura se o
Tomador for uma empresa) com as consequências previstas no estatuto dos Benefícios Fiscais e com
desconto da comissão de reembolso.
Por Morte aplicam-se as seguintes regras:
Se falecer o Tomador (Pessoa Segura, se o Tomador for uma empresa), o cônjuge ou outros herdeiros
legitimários (independentemente do regime de bens do casal) podem exigir o reembolso da totalidade (salvo
disposição diversa na cláusula beneficiária ou em testamento a favor de terceiro, sem tocar na legítima a
parte da herança indisponível);
Se falecer o cônjuge do Tomador (Pessoa Segura, se o Tomador for uma empresa) e o PPR for um bem
comum pelo regime do casamento, o Tomador (Pessoa Segura, se o Tomador for uma empresa) ou os outros
herdeiros legitimários podem exigir o reembolso da quota-parte do falecido.
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Nota: no caso de reembolso parcial o contrato mantém-se em vigor, qualquer que seja o valor remanescente não
reembolsado.
REGIME FISCAL 2014
1.

Deduções fiscais

Prémios (entregas) pagos em cada anuidade pelo próprio (ou pela empresa, se declarados como retribuição)
são dedutíveis conforme previsto no O.E.
IRS - Dedução à Coleta

Ano 2014

Pessoas não reformadas: 20% dos prémios com os seguintes limites:
Idade da Pessoa Segura (a 1 de janeiro)

Benefício Fiscal/Máximo Anual

Entrega

Menos de 35 anos
De 35 a 50 anos
Mais de 50 anos

NOTA: (*) Estes benefícios estão sujeitos aos limites de dedução estabelecidos para o conjunto dos benefícios fiscais, qualquer
que seja a sua natureza, conforme tabela seguinte (Código IRS artigo 88º.):

Até 7.000

Sem limite

Mais de 7.000 até 20.000

100

Mais de 20.000 até 40.000

80

Mais de 40.000 até 80.000

60

Superior a 80.000
IRC - Dedução à Matéria Coletável

0
Ano 2014

Empresas: as entregas (prémios) de PPR atribuídos aos empregados (ou sócios-gerentes) a título de
remuneração, tributados e declarados como tal à DGCI são considerados gastos e, por isso, dedutíveis na
matéria coletável do IRC, sem um limite específico (Código do IRC, art.º 23º alínea d) nº 1).
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2.

Tributação IRS no reembolso (e eventual Penalidade)
Tributação
IRS sobre o
rendimento

Condições Reembolso
1.

Penalidade

Nas condições previstas em 1, 2 e 4 especificados na secção
a.

E decorridos 5 anos desde a data da entrega a reembolsar.

8%*

b.

Decorrido 5 anos desde a data da 1ª entrega, e o valor das
entregas efetuadas na primeira metade da vigência do contrato
representar pelo menos 35% da totalidade das entregas.
Decorrido 5 anos desde a data da 1ª entrega, mas o valor das
entregas efetuadas na primeira metade da vigência do contrato
não representar pelo menos 35% da totalidade das entregas

8%*

c.

2.

Na condição prevista em 3 da

3.

Fora das condições previstas:
se o resgate ocorrer antes de completados 5 anos de vigência do
contrato
se o resgate ocorrer após completados 5 anos mas antes de
completados 8 anos de vigência do contrato

Sem penalidade

20%

8%*

se o resgate ocorrer após completados 8 anos de vigência do
contrato

21,5%
17,2%

8,6%

Reposição do
benefício fiscal
obtido acrescido
de 10% por cada
ano ou fração
decorridos desde
a entrega
resgatada e a
data do resgate

* 4% para entregas efetuadas até 01-01-2006
Isenções fiscais e parafiscais
Imposto do Selo (ex imposto sucessório): Não está sujeita a selo a transmissão por morte da Pessoa Segura
Taxa Social Única (contribuição para a Segurança Social): isenção total da TSU (empresa = 23,75% e
trabalhador = 11%) nos PPR pagos pela empresa a favor do trabalhador, declarados como remuneração.
COMISSÃO DE MEDIAÇÃO
1,00% sobre o prémio pago (não acresce à estrutura de comissões apresentada).
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