
SEGURO POUPANÇA CRESCENTE
Informação ao Cliente

Seguro de capitalização a médio/longo prazo com total garantia de capital investido. As entregas, deduzidas da comissão de subscrição aplicável, serão capitalizadas, no final
de cada exercício, à taxa de rendimento obtida no Fundo, líquida da comissão de gestão financeira.
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A informação contida neste documento não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 
As Condições Gerais encontram-se disponíveis nas sucursais do Millennium bcp e na sede e escritórios do Segurador. 

VANTAGENS

• Capital garantido durante toda a vigência do contrato;

• Participação anual nos resultados do Fundo, após dedução da comissão
de gestão financeira; 

• Entregas mínimas reduzidas (a partir de € 30,00); 

• Tributação reduzida de rendimentos no vencimento; 

• Ausência de penalizações de reembolso antecipado a partir do 4.º ano de
contrato. 

ENTREGAS (valores mínimos)

• Entregas Periódicas: 

Mensais: € 30,00

Trimestrais: € 90,00

Semestrais: € 180,00

Anuais: € 360,00

• Entregas Únicas: € 1.250,00

• Entregas Extraordinárias: € 300,00

Na vigência do contrato, e na decorrência da evolução das condições de mercado, o
Segurador poderá recusar para o futuro: 

- a realização de entregas extraordinárias em apólices já existentes; 
- o aumento do valor das entregas periódicas em apólices já existentes; 
- a retoma de um plano de entregas periódicas que entretanto tenha estado

suspenso. 

Comissão de subscrição: Sobre cada entrega, no momento da sua efetivação, incide
uma comissão de subscrição de 0,375% se entregas regulares, e 0,5% se entregas
únicas ou extraordinárias, no valor máximo de € 500,00. Imputável à Pessoa Segura.

Custo de Apólice: À primeira entrega acresce o custo de apólice, no valor de €5,00. 

TAXA ANUAL

As entregas, deduzidas da comissão de subscrição aplicável, são investidas num fundo
autónomo, onde serão capitalizadas, no final de cada exercício, à taxa de rendimento
obtida pelo Fundo após dedução da comissão de gestão financeira. 

GARANTIAS

Em caso de Vida da Pessoa segura no termo do contrato, o Segurador paga o valor do
Capital Seguro calculado nos termos previstos no artigo 10.º, n.º 2 das Condições
Gerais.

Em caso de Morte da Pessoa segura durante a vigência do contrato, o Segurador paga
aos respetivos Beneficiários o valor da Poupança Acumulada à data do falecimento,
nos termos do artigo 10.º, n.º 1 das Condições Gerais. 

PRAZO

Duração mínima de 8 anos e 1 dia. Não renovável. 

LIQUIDEZ

Em qualquer momento podem ser efetuados levantamentos ao capital acumulado –
resgates parciais ou totais - com penalizações até ao 3º ano (inclusive). 

As comissões por reembolso antecipado são 1%, 0,5%, 0,25% e 0%,
respetivamente no 1º, 2º, 3º ano e 4º ano e seguintes de vigência do contrato,
aplicáveis sobre o valor da poupança resgatada. Imputáveis à Pessoa Segura.

O resgate parcial e o valor da poupança remanescente não poderão ser inferiores a
€ 250,00. 
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REGIME FISCAL

O regime fiscal descrito é o vigente à data da elaboração do presente documento,
não recaindo sobre o Segurador qualquer ónus ou encargo em consequência da
sua alteração.

Tributação do Rendimento

Se o beneficiário das importâncias pagas, a título de resgate ou vencimento, é sujeito
passivo de IRS, o rendimento obtido está sujeito a tributação, por retenção na fonte, à
taxa de 28%, liberatória salvo opção pelo englobamento.

Se o montante das entregas efetuadas na primeira metade da vigência do contrato
representar pelo menos 35% da totalidade dos valores aplicados:

• e o reembolso ocorrer após 8 anos de vigência do contrato, apenas dois quintos
do rendimento são tributados, o que corresponde a uma taxa de retenção de
11,2%;

• e o reembolso ocorrer entre o 5.º e o 8.º ano de vigência do contrato, apenas
quatro quintos do rendimento são tributados, o que corresponde a uma taxa de
retenção de 22,4%.

O titular do rendimento pode, porém, optar pelo englobamento dos rendimentos, caso
em que a retenção na fonte efetuada passa a ter a natureza de retenção na fonte a
título de pagamento por conta.

Se o beneficiário das importâncias pagas, a título de resgate ou vencimento, é sujeito
passivo de IRC, o rendimento obtido está sujeito a tributação, por retenção na fonte, à
taxa de 25%, a qual é pagamento por conta do imposto devido a final.

Regime Fiscal na Transmissão por morte

Não incide Imposto do Selo sobre as transmissões, por morte, dos valores acumulados
a favor dos Beneficiários da apólice.

ALTERAÇÃO DO CAPITAL

O atraso ou o não pagamento do prémio, o pagamento de prémios extraordinários, a
participação nos resultados, os resgates parciais ou as eventuais alterações nos
encargos a cargo da Pessoa Segura, desde que permitidos por lei, ocasionam,
automaticamente, uma retificação do Capital Garantido.

RECLAMAÇÕES

As reclamações podem ser apresentadas junto de uma sucursal do Millennium bcp,
através da Linha de Atendimento Millennium bcp: 707 502 424 / 918 272 424 / 935 222
424 / 965 992 424 (Atendimento personalizado 24 horas.) ou remetidas por carta para a
Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., Av. da Boavista nº 1837
– 9º, Edifício Burgo, 4100-133 Porto,sem prejuízo do recurso ao Livro de Reclamações
do Segurador, ao Provedor do Cliente, à Autoridade de Supervisão de Seguros e
Fundos de Pensões www.asf.com.pt, ou, em caso de litígio, à Entidade de Resolução
Alternativa de Litígios: CIMPAS – Centro de Informação, Mediação, Provedoria e
Arbitragem de Seguros www.cimpas.pt ou aos Tribunais Judiciais. 

LEI APLICÁVEL

A lei aplicável a este contrato é a lei portuguesa.

O foro competente para dirimir os litígios emergentes deste contrato é o determinado
na lei civil.

OUTROS

Subscrição exclusivamente por Clientes Particulares.

Em função das condições mercado, o período de comercialização poderá ser alterado
ou suspenso a qualquer momento.

Mediador de Seguros Ligado: Banco Comercial Português, S.A., Sociedade Aberta - Sede: Praça D. João I, n.º
28, 4000-295 Porto - Capital Social 5.600.738.053,72 Euros - N.º único de matrícula e de Pessoa Coletiva
501525882. Mediador de Seguros Ligado n.º 207074605 - Data de Registo: 26/06/2007. Autorização para
mediação de seguros dos Ramos Vida e Não Vida dos Seguradores Ocidental - Companhia Portuguesa de
Seguros de Vida, S.A., Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. e Médis - Companhia Portuguesa
de Seguros de Saúde, S.A. e ainda com a Ocidental - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
Informações e outros detalhes do registo disponíveis em www.asf.com.pt. O Mediador não está autorizado a
celebrar contratos de seguro em nome do Segurador nem a receber prémios de seguro para serem entregues
ao Segurador. O Mediador não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato do seguro, que são
integralmente assumidos pelo Segurador.

Segurador: Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., Sede: Av. Dr. Mário Soares (Tagus
Park), Edifício 10, Piso 1, 2744-002 Porto Salvo. Pessoa coletiva n.º501836926, matriculada sob esse número
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 22.375.000,00. Escritórios: Av. da
Boavista nº 1837 – 9º, Edifício Burgo,  4100-133 Porto


