Lusitania

Rendimento Variável

UMA POUPANÇA COM MAIS FUTURO
Características

Período de Subscrição
Inícios
Valor mínimo de subscrição
Duração máxima do contrato

Para quem quer garantir o máximo de rendimento com o máximo de segurança.
Contrato de capitalização com garantia de rendimento anual e, no termo, o reembolso
do capital investido.
Ao longo do ano de 2016.
Nos dias 27 seguintes ao da subscrição.
500 € (Quinhentos euros).
8 Anos e 1 dia.
Creditados na conta à ordem indicada pelo cliente no final de cada anuidade.

Rendimentos anuais

Calculados no final de cada anuidade, por aplicação da taxa de juro anual indicada no ano civil
anterior.
Taxa de juro da primeira anuidade, para os contratos celebrados durante o ano de 2016: 2,35%.

Encargos

O capital é integralmente investido uma vez que o encargo de subscrição de 1% já está
incluído.

Resgate

O Resgate é sempre total e possível a partir do 4º mês do contrato, sendo o valor igual
ao Capital Investido.

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 respectivo código, considerando-se que os resgates parciais são
tributados na proporção do capital e rendimentos respectivos.

Como subscrever

Preencher PROPOSTA SEGURO DE VIDA SEM PROVA DE SAÚDE (mod. 227) com cheque à
ordem da Lusitania Vida – Companhia de Seguros, S.A. ou transferência para o NIB da
conta receção da Lusitania Vida: 0036.0000.9910.5308.3320.8

Não é permitido o pagamento em numerário, qualquer que seja o seu valor .
Nota: É obrigatório que o cliente indique o NIB para o qual serão pagos anualmente os juros e o capital no vencimento.
T 226 00 1199 | F 220 030 797 | E geral@avalsolucoes.pt
pedroazevedo@avalsolucoes.pt | M 918 448 234
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida |Informação válida até 31/12/2016.

www.lusitaniavida.pt

