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SEGUROS FINANCEIROS  
2023-01-01       

     Preçário e outra informação de produto   

                

PARTICULARES, ENI E 

PESSOAS COLECTIVAS  

TIPO  

SEGURO  

CAPITAL 

GARANTIDO  

TAXA MÍNIMA 

GARANTIDA  

INDCADOR 
SUMÀRIO  

RISCO (SRI)  

COMISSÃO  

DE  

GESTÃO  

OUTRAS COMISSÕES  OUTRAS CONDIÇÕES  

Flexi-Mais  

   Opção Conservador  

  
Seguro 

Capitalização 

 
Sim, limitada ao 

máx. 
40% do 

investimento 

2,00% 

(até 30/06/2023) 

SRI 1, 

Tolerância de 

risco baixa 

  

-  

Subscrição: 0%  

  

  

Resgate  

  
1º ano: Mín entre 0,15% 
e taxa em vigor na  
Opcão Conservador  

  
2º ano: Mín entre 0,10% 
e taxa em vigor na  
Opcão Conservador  

  
3º ano: Mín entre 0,10% 
e taxa em vigor na  
Opcão Conservador  

  

A partir do 3º ano e 1  

dia: 0%  

 Prazo: 10 anos, automaticamente prorrogado por períodos de 1 

ano, podendo ser resgatado a qualquer momento, e sem 

penalizações a partir do 3º ano e 1 dia.  

  

Entregas Iniciais: mínimo de 1 000 euros.  

Entregas Extraordinárias: mínimo de 500 euros.  

Entregas Periódicas: mensais ou trimestrais ou semestrais ou 

anuais (mínimo 50€ por mês, ou equivalente).  

  

Flexibilidade: (1) Repartição do investimento pelas diferentes 

opções - sem custos adicionais e consoante a preferência dos 

Clientes; (2) Realocação entre opções – disponível a qualquer 

momento, sem necessidade de efetuar resgates e sem custos 

adicionais nem penalização fiscal.  

  

Benefícios ficais: Redução da tributação à saída a partir de 5 

anos e 1 dia e dos 8 anos e 1 dia.  

  

Garantia adicional: Tem associado, sem qualquer custo 

acrescido, uma garantia de morte por acidente, válida até ao 

75.º aniversário da Pessoa Segura, que duplica o saldo da 

poupança à data do evento, até ao limite máximo de 25.000 

euros / por Pessoa Segura.  

   Opção Ponderado  

Unit Linked   
(produto 
ligado a  

Fundos de  

Investimento)  

  

Não,  com 

possibilidade de 

perda do capital 

investido  

Não tem.   
Fundo 

autónomo com  
exposição máx.  

em ações de  

10%  

SRI 2,  

Tolerância de 

risco baixa  

1,25%  

   Opção Moderado  

Unit Linked   
(produto 
ligado a  

Fundos de  

Investimento)  

Não tem.   
Fundo 

autónomo com  
exposição máx.  

em ações de  

40%  

SRI 3,  
Tolerância de 

risco  
média/baixa  

1,25%  

   Opção Ativo  

Unit Linked   
(produto 
ligado a  

Fundos de  

Investimento)  

Não tem.  
Fundo 

autónomo com  
exposição máx. 

em ações de  
60%  

SRI 3,  

Tolerância de 

risco média  

1,5%  
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PARTICULARES, ENI E 

PESSOAS COLECTIVAS  

TIPO  

SEGURO  

CAPITAL 

GARANTIDO  

TAXA MÍNIMA 

GARANTIDA  

COMISSÃO  

DE  

GESTÃO  

OUTRAS COMISSÕES  OUTRAS CONDIÇÕES  

PPR Evoluir  

Opção Proteção  

  

 

Seguro 

Capitalização 

 

Sim, 

numa 
percentagem igual 
à idade da Pessoa 
Segura no início 
do contrato, com 
um máximo de 

60% a partir dos 

60 anos 

 

 

 

2,00% 

(até 30/06/2023) 

  

-  
Subscrição: 0%  

  

  

Reembolso  

  

Aplicação de uma 

comissão de reembolso 

máxima de 0,5%, nos 5 

primeiros anos do 

contrato, se o 

reembolso for efetuado 

fora das situações 

tipificadas na lei.  

  Prazo: o prazo do contrato será sempre superior a cinco anos, não podendo a 

Pessoa Segura ter, no termo do contrato, idade inferior a 60 anos nem superior a 

setenta 75 anos.    

  

Entregas Iniciais: mínimo de 100 euros.  

Entregas Extraordinárias: mínimo de 100 euros.  

Entregas Periódicas: mensais ou trimestrais ou semestrais ou anuais (mínimo  

25€ por mês, ou equivalente).  

  

Complemento de reforma: o seguro de vida PPR Evoluir é um Plano de 

Poupança reforma que permite a constituição de um complemento de reforma 

através da subscrição automática, em função da idade, de duas opções de 

investimento: Proteção e Dinâmico.  

  

Proteção crescente: em idades mais jovens, a estratégia de investimento terá 

menores garantias mas maior potencial de crescimento. Progressivamente, à 

medida que o investidor se aproxima da idade da reforma, a estratégia de 

investimento aumentará as garantias de capital e rendimento.  

  

Benefícios fiscais: investimento de médio/longo prazo que permite a obtenção 

de benefícios fiscais à entrada (na dedução à coleta de IRS até 20% do 

investimento efetuado anualmente) e à saída (tributação dos reembolsos a uma 

taxa de IRS mais reduzida), se preenchidas as condições definidas na lei.  

  

  

  Opção Dinâmico  

Unit Linked   
(produto 
ligado a  

Fundos de  

Investimento)  

  

Não, com 

possibilidade de 

perda do capital 

investido  

Não tem.   
Fundo autónomo 

com  
exposição máx.  

em ações de  

50%  

1,5%  
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PARTICULARES, ENI   

E PESSOAS  

COLECTIVAS  

TIPO SEGURO  
CAPITAL 

GARANTIDO  

TAXA MÍNIMA 

GARANTIDA  

INDCADOR 
SUMÀRIO  

RISCO (SRI)  

COMISSÃO  

DE  

GESTÃO  

OUTRAS COMISSÕES  OUTRAS CONDIÇÕES  

Plano Proteção Vida  

Seguro de Vida 
individual,   

que combina uma 
componente de  
Capitalização e 

uma componente  
de Vida Risco  

Sim, na 
componente 

de  
Capitalização  

Componente  

Capitalização:  

  

1,90%  

(até 30/06/2023)  

  

Componente  

Capitalização:  

  

SRI 1,  

Tolerância de 

risco baixa  

-  

 

 

 

 

 

 

 

Componente  

Capitalização:  

  

  

Subscrição: 0%  

  

Resgate  

  

1º ano: 1%  

2º ao 5º ano: 0,5%  

6º ao 8º ano: 0,25%  

A partir 8º ano e 1 dia: 0%  

 Prazo: 1 ano, prorrogando-se automaticamente por novos 

períodos sucessivos de um ano, até ao termo da anuidade em 

que a Pessoa Segura perfaz 80 anos de idade.  
  

Prémios Periódicos: Componente Capitalização - Mensais  

(min. 25€), Trimestrais (min. 75€) Semestrais (min. 150€) e 

Anuais (min. 300€); Componente Vida Risco - variável, em 

função da idade da pessoa segura e do plano contratado, com 

um mínimo €5/mês.  
  

Componente de Capitalização: vocacionada para o longo 

prazo, com capital garantido, que propicia, no termo do contrato, 

ou em caso de morte da pessoa segura na sua vigência, um 

rendimento fixo determinado de acordo com as taxas anuais 

brutas de rendimento garantido em vigor em cada momento.  
  

Benefícios ficais: Redução da tributação à saída a partir de 5 

anos e 1 dia e dos 8 anos e 1 dia.  
  

Componente de Vida Risco: é constituída por um pacote de 

coberturas que inclui o pagamento de um Capital Seguro em 

caso de Morte por Doença ou Acidente, Invalidez Definitiva 

para a Profissão ou Atividade Compatível por Doença ou 

Acidente, a antecipação de parte ou a totalidade do capital por 

Doenças Graves e ainda a cobertura de Confirmação de 

Diagnóstico. O capital da cobertura principal é escolhido pelo 

cliente, tendo como opções: 25.000€, 50.000€ e 100.000€.  

 Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida, disponível nas Agências da CGD e em www.cgd.pt, e não constitui aconselhamento ou recomendação de 

aplicação, sem prejuízo dos deveres legais da CGD.  

Estes seguros são produtos da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., comercializados através da CGD, Avenida João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, na qualidade de Mediador de Seguros Ligado, registada na ASF 
sob o n.º 419501357, em 21 de janeiro de 2019, e autorizada a exercer atividade nos Ramos de Seguros de Vida e Não Vida com a Fidelidade – Companhia de Seguros S.A. Os dados do registo estão disponíveis em 
www.asf.com.pt. A CGD, enquanto Agente de Seguros, não assume a cobertura dos riscos, nem está autorizada a receber prémios nem a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador.  

http://www.asf.com.pt/
http://www.asf.com.pt/

