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90-22 Informação atualizada em: 09/2013 

Designação Comercial: Capital Garantido BEST 

Data início de Comercialização: 09/09/2013 

Definição O Capital Garantido BEST é uma aplicação financeira alocada a um Seguro de Capitalização a longo 
prazo, visando a rentabilização da poupança com total flexibilidade. 

Prazo 
 
Mínimo de 8 anos e 1 dia. 

Acesso Tomador do Seguro e/ou Segurado - idade mínima de adesão: 16 anos. Não existe idade limite de 
acesso. 

Entregas 
Mês - € 25,00. 
Trimestre/Semestre/Ano - € 250,00.  
Únicas/Adicionais - € 250,00. 

Limite de 
Permanência 

 
Tomador do Seguro e/ou Segurado – Não têm idade limite de permanência. 

Taxa Garantida 
A taxa mínima garantida é indicada no princípio de cada ano civil e é válida apenas para esse ano. 
Para os anos civis de 2013 e 2014 a taxa mínima garantida é de 3%. 

Participação nos 
Resultados 

 
No mínimo 75% do Resultado do Fundo da Carteira em 31 de dezembro de cada ano.  

Comissões 

- subscrição 

 

- gestão financeira 
anual 

 

- reembolso 

 
 
Não tem. 
 
 

1% sobre o valor anual acumulado (a taxa de rendimento a comunicar anualmente ao cliente é líquida 
desta comissão). 

 
 
1,5% durante a primeira anuidade.  
Não tem comissões de reembolso a partir do início da 2ª anuidade do Contrato. 
 

Liquidez – 
Reembolso 

 

Liquidez imediata.  
 
São permitidos Reembolsos Totais e Parciais em qualquer momento. 
 
Em caso de Reembolso Total: o valor a pagar corresponde ao saldo da Apólice à data do pedido de 

reembolso, deduzida da respetiva fiscalidade, e do valor correspondente ao acerto relativo à tributação 
de IRS dos Reembolsos Parciais entretanto liquidados. 

Em caso de Falecimento do Segurado: o montante a pagar será igual ao valor de reembolso total. 

Neste caso não há lugar a qualquer tributação em sede de IRS. 

 

Pagamento do 
saldo da Apólice 

 

O pagamento total ou parcial do Saldo da Apólice será efetuado por crédito em conta bancária sedeada 
no Banco Best, deverão ser entregues ao segurador, o pedido de reembolso, a fotocópia do Bilhete de 
Identidade e Cartão de Contribuinte do Tomador do Seguro e do Segurado, caso sejam pessoas 
distintas. O Segurador dispõe de um prazo máximo de 10 dias úteis após a receção de toda a 
documentação necessária para se proceder ao reembolso da Apólice. 

Em caso de vida do Segurado no vencimento do Contrato, deverão ser entregues ao Segurador, o 

pedido de vencimento, a fotocópia do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte do Beneficiário, ou 
em alternativa, o respetivo Cartão de Cidadão. Após a receção da documentação, o Segurador dispõe 
de 5 dias úteis para proceder ao respetivo crédito em conta bancária sedeada no Banco Best. 

 
Em caso de morte do Segurado, deverão ser entregues ao Segurador, o pedido de sinistro, a 

Certidão do Assento de Óbito do Segurado, e os documentos comprovativos da qualidade de 
Herdeiro(s) ou Beneficiário(s), nomeadamente, o(s) respetivo(s) Bilhete(s) de Identidade, Cartão(ões) 
de Contribuinte, ou em alternativa, o(s) respetivo(s) Cartão(ões) de Cidadão. Após a receção da 
documentação, o Segurador dispõe de 20 dias úteis para proceder ao respetivo crédito em conta 

bancária indicada pelo(s) Herdeiro(s) ou Beneficiário(s) sedeada no Banco Best. 
 
As importâncias seguras, no vencimento da Apólice ou em caso de morte do Segurado, serão pagas ao 
Beneficiário designado à data ou, no caso deste já ter falecido, aos respetivos herdeiros, se o benefício 
tiver sido aceite. Se não houver benefício aceite, e o Beneficiário não sobreviver ao termo do Contrato, 
as referidas importâncias serão pagas ao Segurado ou, na sua falta, aos seus herdeiros.  
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Não havendo Beneficiário designado, as importâncias seguras serão pagas: 

a) Ao Segurado e, na sua falta, aos seus herdeiros;  
b) Em caso de premoriência do Beneficiário relativamente ao Segurado, aos herdeiros deste; 
c) Em caso de premoriência do Beneficiário relativamente ao Segurado, tendo havido renúncia à 
revogação da cláusula beneficiária, aos herdeiros daquele. 
d)Em caso de comoriência do Segurado e do Beneficiário, aos herdeiros deste.  

 
Se o Beneficiário for menor, o Segurador depositará as importâncias seguras em nome daquele, na 
Instituição Bancária indicada pelo Tomador do Seguro ou, na falta desta indicação, no Banco Best, 
S.A.. 

Cláusula 
Beneficiária 

Em vida: o Segurado, salvo se houver indicação em contrário por parte do Tomador do Seguro. Neste 
caso o Tomador do Seguro deverá indicar o Beneficiário; 

Em morte: os Herdeiros do Segurado, salvo se houver indicação em contrário por parte do Tomador do 
Seguro. Neste caso o Tomador do Seguro deverá indicar o Beneficiário. 

Direito de 
Renúncia 

 
O Tomador do Seguro poderá solicitar a anulação do seu contrato até 30 dias após a receção da 
Apólice. Será restituído o valor do prémio (entrega). 

Enquadramento 
Fiscal 

(Contribuintes 
Residentes) 

 

Enquadramento Fiscal à data de atualização da Ficha Comercial. 

IRS 

I – DEDUÇÕES À COLETA  

 Não aplicável  

II - REEMBOLSO: TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS 

Os rendimentos são considerados categoria E (Rendimentos de Capitais) e são tributados à taxa 
liberatória de 28%. Quando o montante das entregas pagas na 1ª metade de vigência dos contratos 
representar pelo menos 35% da totalidade daquelas, são excluídos da tributação: 

 - 20% do rendimento se o reembolso, vencimento ou adiantamento ocorrer após 5 e antes de 8 anos 
de vigência do contrato, isto é: IRS a reter = 22,4% sobre os Rendimentos; 

 - 60% do rendimento se o reembolso, vencimento ou adiantamento ocorrer após 8 anos de vigência do 
contrato, isto é: IRS a reter = 11,2% sobre os Rendimentos. 

Ano do Reembolso Taxa efetiva 

Até ao 5.º ano inclusive 28% 

Do 5.º ao 8.º ano inclusive 22,4% 

A partir do 8.º ano 11,2% 

Definição de Rendimento: consideram-se rendimentos de capitais a diferença positiva entre os 

montantes pagos a título de reembolso, adiantamento ou vencimento de seguros e operações do ramo 
«Vida» e os respetivos prémios (montantes entregues) pagos ou importâncias investidas. 

Sinistros (em caso de falecimento): Os capitais a receber não têm incidência de IRS e não estão 

sujeitos a Imposto do Selo. 

 


