INFORMAÇÃO FINAL
Plano Rendimento Private Setembro 2013 – ICAE Não Normalizado
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(26 Outubro de 2010 – 26 Setembro de 2013)

1 - Motivo de Cessação:
O motivo da cessação foi o vencimento (termo do prazo do produto), a 26-09-2013, 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, no dia 26 dos meses de Janeiro, Abril, Julho e Outubro, sob a
forma de resgates parciais programados, correspondeu a uma Taxa Anual Nominal Bruta (TANB), não
garantida, de Euribor 3 meses + 1,50%.
Na data termo do produto, pretende-se que o Cliente receba o capital, acrescido de um retorno
calculado com base no montante investido, correspondente a uma Taxa Anual Nominal Bruta (TANB),
não garantida, de Euribor 3 meses + 1,50%, equivalente ao período que medeia o pagamento do último
resgate parcial programado e a data termo.
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

