
 
 

Plano Poupança a Render 

Características 
Seguro de capitalização a 1 ano ou a dois anos.  
Garantia de capital e rendimento. 
Rendimento definido. 

A quem se dirige 
A quem quer garantir rendimento com segurança. 
Contrato de capitalização com garantia de rendimento definido e reembolso do capital 
Investido.  

Período de Subscrição Até 30 de novembro de 2021 

Início e duração No dia seguinte ao do pagamento do prémio 

Capital Investido 

O capital investido é igual ao prémio pago. 
Valor mínimo de 500€ e máximo de 20.000€ em múltiplos de 100€ por subscrição e por 
Tomador de Seguro. 
A contratação deste produto está sujeita a um limite máximo total de subscrições de 
12.000.000€. 

Duração do contrato 1 ou 2 anos por opção do Tomador de Seguro. 

Rendimento Garantido 

O rendimento garantido no final do contrato é igual à aplicação ao capital investido, da 
taxa indicada de acordo com a duração do contrato: 
Taxa para 1 ano de contrato:    1,1% 
Taxa para 2 anos de contrato: 2,24% 

Encargos 

O capital é integralmente investido. 
Não tem encargo de subscrição. 
Não tem encargo de gestão e resgate. 
Não tem custo de apólice. 

Resgate Total 

O resgate é sempre total. 
O resgate é possível a partir do final do 3º mês do contrato 
Valor do resgate:  
Entre o 4º e o 12º mês de contrato: capital investido.  
No 2º ano de contratos:  capital acrescido mais 1,11%. 

Beneficiários Designados na proposta ou no anexo de beneficiários. 

Fundo 
O capital investido é aplicado num fundo de aplicações financeiras em mais de 80% por 
títulos de rendimento fixo de dívida pública ou privada, emitida pelos estados membros 
da OCDE. 

Regime Fiscal Os montantes a receber serão deduzidos do IRS retido, como rendimento da categoria 
E, nos termos do respetivo código. 

Como subscrever 

Preencher proposta Mod. 227 com pagamento através de cheque dirigido à Lusitania 
Vida ou transferência para o IBAN da conta receção da Lusitania Vida 
PT50.0036.0000.9910.5308.3320.8, cópia de documento de identificação, 
comprovativo de morada  

Informação válida até 30/11/2021 
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 

 
Sede: Av. Eng. Duarte Pacheco, T2-12º, 1070-102 Lisboa 

Telf.:(+351) 213814860 
Para esta e outras informações, visite-nos em: 

w w w . l u s i t a n i a v i d a . p t  


