LUSITANIA RENDIMENTO

Características

Garantias
Período de Subscrição
Início e duração
Valor de subscrição
Taxa de Juro
Capital Seguro/Encargos
Rendimento
Resgate Total

Fundo

Regime Fiscal

Como subscrever

Contrato de seguro capitalização pelo prazo de um ano, com taxa de juro anual
garantida.
Em caso de vida no termo do contrato, pagamento do capital seguro acrescido do
rendimento calculado à taxa de juro anual.
Em caso de morte, antes do termo do contrato, pagamento do capital seguro aos
beneficiários.
A partir do dia 1 de Janeiro de 2018
Este seguro de capitalização tem início no dia seguinte à boa cobrança do prémio e tem
a duração de um ano.
Mínimo de 500€

Taxa de juro anual em 2018: 1,6%.
O capital investido é igual ao prémio pago, com um valor mínimo de 500 euros e
múltiplos de 100 euros, uma vez que o encargo de subscrição de 0,5% já está incluído.
Não tem encargo de gestão.
O rendimento é calculado no fim do prazo por aplicação da taxa de juro anual ao
capital seguro.
A partir do 4º mês, inclusive. O resgate é sempre total. O valor do resgate é igual ao
capital investido.
O capital investido é aplicado num fundo de aplicações financeiras, constituído em mais
de 80% por títulos de rendimento fixo de dívida pública ou privada, emitida pelos
estados membros da OCDE.
O LUSITANIA RENDIMENTO beneficia do enquadramento fiscal dos seguros de vida na
vertente poupança/capitalização. Deste modo, o montante a receber em caso de vida é
deduzido do IRS retido nos termos da categoria E
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
Não é permitido o pagamento em numerário, qualquer que seja o seu valor.
Informação válida até 31/12/2018

Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
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