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Rendimento Seguro Private Julho 2013 II – ICAE Não Normalizado
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(30 Julho de 2008 – 31 Julho de 2013)

1 - Motivo de Cessação:
O motivo da cessação foi o vencimento (termo do prazo do produto), a 31-07-2013, de acordo com o
previsto no ponto “Duração do Contrato” do Prospecto Simplificado.

2 - Montantes dos Fluxos Financeiros de Reembolso do Seguro:
O retorno calculado com base no montante subscrito e pago trimestralmente sob a forma de resgate
parcial, líquido de impostos e encargos, correspondeu a:
- Durante os primeiros três anos do contrato (ou seja, até 30 de Julho de 2011), a uma taxa anual bruta
equivalente de 6,8%;
- Nos últimos dois anos de vigência do contrato (ou seja a partir de 30 de Julho de 2011):
a) Quarto ano: (Euribor 3 Meses + 1.00%) * 84%
b) Quinto e último ano: (Euribor 3 Meses + 1.00%) * 84%
A taxa de juro Euribor (Euro Interbank Offered Rate) corresponde à média das taxas de depósitos
interbancários para o prazo definido, denominados em Euros e realizados na zona Euro, praticadas por
57 dos mais activos bancos europeus, conforme divulgada na página Reuters ‘EURIBOR01’. O seu
cálculo e publicação é da responsabilidade da Federação Bancária Europeia, sendo divulgado
nomeadamente no endereço de internet http://www.euribor.org.
Os montantes pagos nos termos acima indicados, e conforme indicado no respectivo prospecto,
estavam sujeitos ao risco associado dos activos que integraram a sua carteira.
Acresce a alteração das taxas de IRS aplicáveis aos rendimentos gerados por Seguros de Vida
tributados em sede de categoria E de IRS Rendimentos de capitais, cuja taxa alterou de 20% para
21,5%% a 1 de Julho de 2010, para 25% a 1 de Janeiro de 2012, para 26,5% a 30/10/2012 e
posteriomente para 28% a 1 de Janeiro de 2013.

3 – Resumo Esquemático

