PARA QUEM?
Investidores que procurem um seguro com uma forte componente financeira, com garantia
do capital e rendibilidade apelativa.
Em comercialização até 31 de julho de 2014 ou atingido limite de existências.
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As taxas de juro efetivas apresentadas já incluem os encargos de subscrição e o custo do seguro de vida.

VANTAGENS

SEGURO DE VIDA
DE INVESTIMENTO

Investimento com rendibilidade
fixa, imune às perdas do
mercado financeiro;
Rendibilidade com um valor
atrativo;
Garantia do prémio pago em
caso de resgate;
Otimização fiscal pela duração do
contrato.

GARANTIAS

Sobrevivência da Pessoa Segura: garante o
pagamento de um capital correspondente ao
prémio único capitalizado à taxa efetiva de
juro acumulado da apólice.
Morte da Pessoa Segura: garante o
pagamento de um capital correspondente ao
prémio único, capitalizado à taxa técnica de
juro garantida, durante o período de tempo
decorrido entre a data de início da apólice e o
fim da anuidade em que ocorreu a morte.

34,05%*
Taxa Efetiva de Juro Acumulado
no Vencimento da Apólice
* A este valor será aplicado o regime fiscal em vigor na data de vencimento
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FICHA COMERCIAL
TOMADOR DO SEGURO
Qualquer pessoa individual ou coletiva.
PESSOA SEGURA
Qualquer pessoa individual.
BENEFICIÁRIOS
Designados livremente pelo Tomador.
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS (RENDIMENTO VARIÁVEL)
Não existe nesta modalidade.
FORMA DE PAGAMENTO
Prémio único (entrega única), pago na data de início do contrato.
CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO
Limites de idade da Pessoa Segura à data da contratação:
Mínimo

18 anos (Idade cronológica)

Máximo 65 anos (Idade atuarial)
RESGATE
O resgate total pode ser efetuado em qualquer altura, não sendo permitidos resgates parciais.
Resgate até ao final da 2.ª anuidade: prémio pago;
Resgate anuidades seguintes: capital garantido na data de vencimento (em caso de sobrevivência)
atualizado às taxas técnicas de juro acrescido de uma penalização de 0,5%.
REGIME FISCAL
Incidência de IRS sobre o rendimento, de acordo com a legislação em vigor à data de elaboração desta ficha
e sujeito a alterações de legislação:
Retenção de IRS à taxa de:
28,0% antes de completados 5 anos;
22,4% para durações superiores a 5 anos e inferiores a 8 anos;
11,2% após completar 8 anos;
Transmissão por morte ao(s) beneficiário(s) designado(s)

isenta de imposto de selo
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ADIANTAMENTO
Não permitido nesta modalidade
ENCARGOS SUBSCRIÇÃO
Encargo de Subscrição: 1,96%
COMISSÃO DE MEDIAÇÃO
0,8% sobre o prémio pago
VALORES INDICATIVOS

Anuidade

Resgate

Morte

Fim 1º ano
Fim 2º ano
Fim 3º ano
Fim 4º ano
Fim 5º ano
Fim 6º ano
Fim 7º ano
Fim 8º ano
Fim 9º ano
Fim 10º ano
Vencimento

Este produto é comercializado pela MAPFRE - Seguros de Vida S.A. | Página 3 de 3

