
 ESCOLHA 
SEGURA 
 

 PARA QUEM? 
Clientes interessados em proteger a sua vida, e ao mesmo tempo constituir uma poupança para a 
reforma ou qualquer projeto pessoal, num só seguro. 

 

LIMITES 
 Idades Mínima e Máxima na contratação:  

Pessoa Segura: 18 anos e 60 anos, idades atuariais 

 

TAXA POUPANÇA 
 2,50% 

VANTAGENS 

 Acumulação de um capital de poupança;  
  
 Capital de Risco que se reajusta anualmente (redução anual de 3%) de forma a acompanhar 

as necessidades desta cobertura ao longo da vida da Pessoa Segura 
 Diversidade de coberturas complementares de risco contratáveis 
 Facilidade em alterar plano de pagamentos, o cliente pode: 

 escolher um valor constante para o Prémio Anual, ficando ao seu critério pedir um 
aumento/diminuição deste a cada renovação da apólice 

 programar um plano de revalorização anual do Prémio, de no máximo 2,50%, podendo 
este ser igualmente alterado a cada renovação 

 Permite efetuar entregas extraordinárias 
 Possibilidade de suspender os pagamentos, decorridos 2 anos desde o início da apólice, 

ficando a apólice sem coberturas de risco, continuando a capitalizar a poupança acumulada 
 A cada renovação o Cliente pode solicitar retomar um plano de pagamentos suspenso, ficando 

a reposição das coberturas de risco sujeitas a nova avaliação de risco 
 Possibilidade de resgate, total ou parcial, decorridos 2 anos desde 

o início da apólice 
 Elevada transparência 
 Participação nos Resultados 

SEGURO DE VIDA TIPO 
UNIVERSAL LIFE 

 Conta poupança 
 Seguro de vida associado 

Comissão  
Mediação 

RISCO POUPANÇA 

1º ANO 12,5% 5% 

SEGUINTES 1,75% 1% 
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 FICHA COMERCIAL 

  
 Seguro anual renovável; 

 Duração mínima de 5 anos; 

 Número de renovações limitadas aos 85 anos (idade atuarial) da Pessoa Segura; 

 As coberturas complementares de Morte por Acidente e Morte por Acidente de Circulação, terminam aos 65 
anos (idade atuarial) da Pessoa Segura; 

 As coberturas complementares de Doenças Graves e Invalidez Definitiva para Qualquer Profissão, terminam 
aos 50 anos (idade atuarial) da Pessoa Segura. 

  
 Clientes interessados em proteger a sua vida, e ao mesmo tempo constituir uma poupança para a reforma ou 

qualquer projeto pessoal, num só seguro. 

  
 O próprio Tomador ou outra pessoa. 

 
 Designado livremente pelo Tomador, podendo ser revogado ou alterado, exceto se for beneficiário 

irrevogável. 

 

 Em caso de Vida da Pessoa Segura no final do contrato, será pago um Capital, resultante da soma de: 

 Saldo da Conta Poupança ao Vencimento; 
 Participação nos resultados; 

 Em caso de Morte da Pessoa Segura durante a vigência do contrato, será pago um Capital resultante da 
soma de: 

 Capital contratado para a cobertura de morte, para a anuidade do sinistro, de acordo com as regras de 
desvalorização do capital de risco; 

 Saldo da Conta Poupança à data do Sinistro; 
 Participação nos resultados; 

 Em caso de Morte por Acidente (se contratada a cobertura) durante a vigência da cobertura, será pago um 
capital, adicional, definido pelo módulo escolhido; 

 Em caso de Morte por Acidente de Circulação (se contratada a cobertura) durante a vigência da cobertura, 
será pago um capital, adicional, definido pelo módulo escolhido; 

 Em caso de Invalidez Definitiva para Qualquer Profissão (se contratada a cobertura) durante a vigência da 
cobertura, será pago um Capital resultante da soma de: 

DURAÇÃO 

TOMADOR 

PESSOAS SEGURAS 

BENEFICIÁRIOS 

GARANTIAS 
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 Renda mensal de valor e duração definidos pelo módulo escolhido; 
 Saldo da Conta Poupança à data do Sinistro; 
 Participação nos resultados; 

 Em caso de Doenças Graves (se contratada a cobertura) durante a vigência da cobertura, será pago um 
Capital resultante da soma de: 

 Capital definido pelo módulo escolhido; 
 Saldo da Conta Poupança à data do Sinistro; 
 Participação nos resultados. 

 
 

 

 Será distribuída anualmente uma participação dos resultados correspondente a, no mínimo, 75% dos 
resultados da conta financeira; 

 Cada apólice participará nos resultados quando tenham decorrido 2 anos da sua contratação e pagos os 
respetivos prémios; 

 As participações atribuídas só passam a integrar o capital da apólice no momento do vencimento desta, ou 
em caso de morte da Pessoa Segura; 

 Os resgates efetuados antes do vencimento da apólice, isto é, antes da integração da participação nos 
resultados no capital, perdem o direito à mesma. 

 

 
 

Módulos 
Morte 

Até 49 Anos Entre os 50 e 64 anos  Entre os 65 e 84 anos 

1    

2    

3    

4    

Até aos 49 anos o Capital contratado decresce 3% ao ano; 

 Coberturas Complementares 

Módulos 

Morte por 
Acidente 

Morte por Acidente 
de Circulação 

Renda Mensal 
por Invalidez (*) 

Doenças Graves  

Até 64 Anos Até 64 Anos Até 49 Anos Até 49 Anos 

1 (F) (F) (F) (F) 

2 (F) (F) (F) (F) 

3 (o) (o) (F) (F) 

4 (o) (o) (F) (F) 

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 

MÓDULOS DE CAPITAL 
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(*) Invalidez Definitiva para Qualquer Profissão 

(o)  Cobertura Obrigatória 

(F)  Cobertura Facultativa           

      

 
 Débito direto (exclusivamente). 

 

 
 Sem custo de Apólice. 

 

  

 Coberturas de Risco (sobre prémios comerciais): 

 Encargos de Aquisição: 10%; 

 Encargos de Gestão: 5%; 

 Coberturas Poupança (sobre prémios comerciais): 

 Encargos de Aquisição: 1,25%; 

 Encargos de Gestão: 1,00%; 

 Comissão de mediação: 

 Parte de prémio de risco: 12,5 % no primeiro ano, 5% nos anos seguintes; 

 Parte de premio de poupança: 1,75% no primeiro ano, 1% nos anos seguintes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Módulo 
Prémio Mínimo 

Mensal 
Prémio Mínimo 

Trimestral 
Prémio Mínimo 

Semestral 
Prémio Mínimo 

Anual 

Módulo 1     

Módulo 2     

Módulo 3     

Módulo 4     

FORMA DE PAGAMENTO 

CUSTO DE APÓLICE 

ENCARGOS E COMISSÕES 

PRÉMIOS MÍNIMOS POR RECIBO 
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 Comissão de Resgate, sobre o montante resgatado; 

 Até ao 7º aniversário: 2%; 

 Do 7º ao 10º: 0,75%; 

 A partir do 10º aniversário: 0%. 

NOTA:  

 
 INEM: 2% sobre as Coberturas de Risco. 

PERÍODO ENCARGO DE FRACIONAMENTO 

Semestral 1,50% 

Trimestral 1,75% 

Mensal 2,00% 

FRACIONAMENTOS/ENCARGOS 

COMISSÕES DE RESGATE 

CARGAS FISCAIS E PARAFISCAIS 


