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PPR RENDIMENTO CRESCENTE

Acrescentamos valor à
sua poupança reforma

Garantias
Em caso de vida na data termo do contrato, pagamento
à pessoa do valor de reembolso.
Em caso de morte antes da data termo do contrato,
pagamento do valor de reembolso aos beneficiários.

O LUSITANIA PPR RENDIMENTO CRESCENTE é um seguro
de vida individual que garante à sua poupança reforma uma
valorização certa acumulada no fim de cada ano, durante o
prazo do contrato.

Rendimento Garantido
No LUSITANIA PPR RENDIMENTO CRESCENTE,
ao capital investido, é garantido um rendimento anual
acumulável aos anteriores, durante o prazo do contrato.
O rendimento anual é calculado no fim de cada anuidade,
por aplicação da taxa de juro anual, indicada no ano civil
anterior, ao Capital Investido.

Taxa de Juro Anual
A taxa de juro anual é a comunicada no início de cada ano
civil, através do website da Companhia ou dos escritórios
da Lusitania Vida.
Para o ano de 2022 a taxa de juro anual é de 0,6%.

Prémio
No LUSITANIA PPR RENDIMENTO CRESCENTE
o capital investido é igual ao prémio único, pago
antecipadamente, com o valor mínimo de 500 Euros.
A comissão de subscrição está incluída no prémio e é,
no máximo, de 0,25%.

Início e Duração
Este seguro tem início no dia seguinte ao do pagamento do
prémio único e tem a duração mínima de 5 anos e 1 dia.

Valor de Reembolso

Condições de Reembolso
O reembolso, total ou parcial, é possível em caso de
reforma por velhice e aos 60 anos de idade desde que
decorridos 5 anos de contrato, em caso de incapacidade
para o trabalho, desemprego de longa duração, doença
grave, utilização para pagamento de prestações de
crédito à aquisição de habitação própria e permanente,
ou em outras situações legalmente previstas.
Excluídas estas condições, é aplicada uma comissão de
reembolso, igual a, no máximo 0,5% do valor de reembolso.

Fundo FPR4
É um fundo de poupança constituído nos termos da
legislação em vigor, preferencialmente por títulos de
dívida pública ou privada de taxa fixa ou variável.

Transferência
Mediante solicitação escrita o contrato pode ser
transferido para outro Fundo de Poupança, sendo o
montante a transferir igual ao valor de reembolso,
deduzido de uma comissão igual a 0,5% do seu valor.

Regime Legal e Fiscal
O LUSITANIA PPR RENDIMENTO CRESCENTE
rege-se pelo Decreto-Lei n.º 158/2002 de 2 de Julho e
pelas alterações legais posteriormente introduzidas
relativas a PPR.

O valor de reembolso é igual ao capital investido acrescido
dos rendimentos anuais acumulados até à data do reembolso.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
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