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FLEXIVIE
 1
 

 

 

Tipo de seguro de vida 
 

Seguro de vida associado a fundos de investimento com capital garantido e/ou 

capital variável. 

  
 

Garantias 
 

Em caso de sobrevivência no termo do contrato : reembolso da poupança 

acumulada no termo do contrato.  

Em caso de morte do segurado : reembolso da poupança acumulada à data da 

morte. 

 

O subscritor pode escolher de investir num produto financeiro com capital 

garantido e/ou com capital variável. 

 

Suportes de capital garantido  

A poupança acumulada é constituída pelo conjunto dos pagamentos (líquidos de 

taxas eventuais), acrescidos das participações beneficiárias atribuídas e subtraídos 

dos custos debitados e dos eventuais levantamentos por resgate ou arbitragens.  

 

Suportes de capital variável  

A poupança acumulada é o contravalor das unidades de conta detidas no contrato. 

As unidades de conta são constituídas pela conversão para o VLI (Valor Líquido de 

Inventário) do fundo escolhido dos pagamentos líquidos de imposto das comissões 

de subscrição efetuadas  

no âmbito do suporte. O número de unidades detidas evolui em função dos 

resgates e das arbitragens, bem como do débito das comissões de gestão. Estes 

débitos são efetuados mensalmente.  
 

 

Público alvo 
 

Suportes de capital garantido : toda a pessoa que queira poupar ou investir o seu 

capital de forma segura.  

 

Suportes de capital variável : toda a pessoa que queira aumentar o seu património 

aceitando os riscos associados a um investimento na bolsa. toute personne qui 

souhaite accroître son patrimoine en acceptant les risques d’un investissement en 

bourse.  

 
 

Rendimento 
 

Suportes de capital garantido  

O tomador do seguro que pretenda investir num suporte de capital garantido 

pode escolher entre os suportes Protect e Confort. Os suportes Protect e Confort 

diferem quanto às modalidades de recompra e ao limite de investimento (ver 

abaixo).  

 

Taxa de juro garantida  

A taxa de juro garantida nos suportes Protect e Confort é de 0%.  

 

Participação beneficiária  
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Nos suportes Protect e Confort, a participação nos lucros desempenha a função 

de rendimento anual. A participação beneficiária, calculada proporcionalmente 

ao tempo contado, é atribuída anualmente, a 31 de dezembro de cada ano, 

desde que o contrato não seja resgatado nessa data. Uma vez atribuída, é 

adquirida definitivamente. As taxas de participação nos lucros são determinadas 

por suporte.  

 

Suportes de capital variável  

O rendimento da poupança acumulada num suporte de capital variável depende 

dos desempenhos do fundo de investimento escolhido. O risco financeiro, associado 

às flutuações do valor da unidade de conta, é suportado pelo tomador do seguro. O 

valor e a evolução dos valores líquidos de inventário não são garantidos.  

 

Os suportes de capital variável não dão direito a participações beneficiárias.  
 

 

Fundos O segurado pode escolher entre 3 fundos de investimento geridos pela 

CapitalatWork Foyer Group. 

- Capital at Work Foyer Umbrella Defensive. Este fundo misto investe os seus ativos 

(máximo de 25%) em ações de empresas europeias de primeiro plano. O saldo é 

aplicado nos mercados de títulos e nos mercados monetários. Convém a 

investidores prudentes que aceitam correr riscos limitados e que têm a intenção de 

investir durante um período mínimo de 5 anos.  

- Capital at Work Foyer Umbrella Balanced. Este fundo misto investe os seus ativos 

(máximo de 50%) em ações de empresas europeias de primeiro plano. O saldo é 

aplicado nos mercados de títulos e nos mercados monetários. Convém a 

investidores que aceitam correr riscos moderados e que têm a intenção de investir 

durante um período mínimo de 8 anos.  

- Capital at Work Foyer Umbrella Dynamic. Este fundo misto investe os seus ativos 

(máximo de 75%) em ações de empresas europeias e mundiais de primeiro plano. O 

saldo é aplicado nos mercados de títulos e nos mercados monetários. Convém aos 

investidores em busca de rendimentos que aceitam correr riscos elevados e com a 

intenção de investir durante um período mínimo de 10 anos. 

Para mais informações sobre os fundos propostos, pede-se ao leitor para se referir 

ao reporting periódico da SICAV no site: www.capitalatwork.com. 

Rendimento anterior  

 

Os rendimentos anteriores não constituem uma garantia para o futuro. 
 

Adesão Adesão possível a todo o momento. Será efetuada após receção da proposta e do 

primeiro depósito.  
 

Limite de investimento A poupança acumulada com o suporte confort não pode ultrapassar 100 000 €. As 
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arbitragens e depósitos livres que ultrapassariam este limite não serão aceites. Um 

limite ultrapassado que resulte da atribuição das participações beneficiárias ou dos 

prémios periódicos recebidos será todavia tolerado.  
 

Duração O contrato é subscrito por uma duração mínima de 20 anos. O contrato termina no 

termo da duração, em caso de morte do segurado, ou no caso de um resgate total. 
 

Arbitrages O subscritor pode pedir a todo o momento a transferência total ou parcial da 

poupança acumulada num suporte para outro suporte da sua escolha. Um mínimo 

de 5 000 € tem no entanto de permanecer investido em cada suporte.  
 
 

Informação ao cliente O cliente receberá anualmente um extrato periódico na data do 31 de dezembro 

que lhe indica a poupança acumulada nessa data. 

 

Para mais informações sobre os fundos mencionados, pede-se ao leitor para visitar o 

site: www.capitalatwork.com. 

 

 

 

 
1
 A seguinte « ficha informativa» descreve as modalidades do produto aplicáveis a 01.01.2017. Os gestores 

Banque BCP estão ao seu dispor para qualquer informação complementar. 

 


