Documento de Informação
Fundamental
O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um
elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a perceber a natureza, os
riscos, os custos, e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Seguro Financeiro Equilibrado
Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida S.A.
Contactos: www.santandertotta.pt e Rede de Balcões do Banco Santander Totta, S.A. Tel. +351 21 780 73 69
Autoridade de Supervisão competente do produtor: Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)
Data de elaboração ou última revisão do Documento de Informação Fundamental: 7 de janeiro de 2019

Em que consiste este produto?
BANCO SANTANDER TOTTA S.A. - Capital Social: 1.256.723.284 € - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua do Ouro, nº 88 – 1100-063 LISBOA
Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros Vida, S.A. – Capital Social: € 47 250 000 - C.R.C. Lisboa - Matr. nº 11.349 – Reg. Pessoa Colectiva nº 505297213 – Sede: Rua da Mesquita, nº 6 - Torre A - 2º - 1070 238 Lisboa

Tipo: Contrato de Seguro ligado a Fundo de Investimento (doravante designado como ‘fundo autónomo’).
Objetivos: O objetivo é que o investidor receba o capital investido acrescido de uma remuneração, resultante da
valorização do fundo autónomo numa ótica de médio-longo prazo (prazo mínimo de 3 anos) em consequência da
alocação de classes de ativos e ativos escolhidos. Nem a obtenção de remuneração nem o reembolso do capital
investido são garantidos, sendo o risco de evolução do fundo autónomo integralmente suportado pelo investidor.
O Fundo é composto por ativos do mercado monetário (mínimo de 5% em depósitos bancários), obrigações de taxa fixa,
indexada ou variável (mínimo de 30% e máximo de 85%), commodities (máximo de 10%), investimentos alternativos
(máximo de 10%), só sendo admitidos fundos UCITS com liquidez diária, e ações (mínimo de 10% e máximo de 40%).
O fundo pode investir em ativos em moeda não Euro até um limite de 10%. Podem ser contratados instrumentos
financeiros derivados em mercados organizados ou OTC (Over the Counter) para substituir parte de alocação em
determinada classe de ativos ou como estratégia de cobertura. O investimento pode tomar a forma de investimento
direto ou ser realizado integralmente (com exceção da alocação a depósitos bancários) via fundos de investimento.
Contrato a prémio único com um valor mínimo de subscrição de 1.000€ e possíveis reforços no valor mínimo de 50€. A
unidade de conta é calculada diariamente.
Prestações de seguro: Em caso de Vida da Pessoa Segura, na maturidade/resgate o investidor terá direito ao valor da
unidade de conta, calculada com base no seu valor no penúltimo dia útil antes da data de liquidação financeira,
multiplicado pelo número de unidades de conta detidas nessa data.
Em caso de Morte da Pessoa Segura antes do termo do Contrato, é garantido aos beneficiários:
- O pagamento do número de unidades de conta multiplicado pelo respetivo valor unitário nos 5 dias úteis seguintes à
entrega ao Segurador do pedido de resgate total do contrato e de toda a documentação necessária ao processamento
do sinistro. O valor da Unidade de Conta será o do dia do processamento do sinistro. Neste caso não haverá lugar à
cobrança de comissão de resgate; e,
- Se a Pessoa Segura tiver menos de 86 anos de idade à data da contratação inicial do seguro, o pagamento adicional
do Capital de Morte em caso de:
i. Acidente da Pessoa Segura, no valor de 100% do valor investido e não resgatado, ou;
ii. Acidente de Circulação da Pessoa Segura, no valor de 200% do valor investido e não resgatado.
Os beneficiários receberão apenas uma destas coberturas conforme o acidente seja ou não considerado um
“Acidente de Circulação”. Estas coberturas estão limitadas a um máximo, cumulativo com outros produtos com
iguais coberturas, de 1.000.000€ por Pessoa Segura.
O valor da prestação é deduzido das comissões e encargos fiscais aplicáveis.
O valor destes benefícios é apresentado na secção intitulada “Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?”.
Prazo do produto: Cada apólice é constituída por um prazo de 8 anos e 1 dia, sendo o seu termo prorrogável
automaticamente por períodos anuais caso nenhuma das partes o denuncie com um mês de antecedência em relação
ao termo vigente. O investidor pode resgatar diariamente o produto a partir do momento de contratação inicial,
recebendo nesse caso o valor da unidade de conta calculado seis dias úteis após o pedido de resgate. A liquidação
financeira do resgate ocorrerá 7 dias úteis depois do mesmo pedido. A apólice integra a subscrição inicial e seus
eventuais reforços.
Tipo de investidor não profissional a que se destina: Clientes particulares, com conhecimento de produtos de
natureza ou risco similar, com capacidade de suportar perdas e tolerância baixa ao risco, com um horizonte de
investimento de, pelo menos, 3 anos. A contratação e reforço(s) do produto não são recomendados a Clientes com mais
de 80 anos de idade.
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Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?
Indicador de risco:
O indicador sumário de risco constitui uma
orientação sobre o nível de risco deste
produto quando comparado com outros
produtos. Mostra a probabilidade de o
produto sofrer perdas financeiras, no futuro,
em virtude de flutuações dos mercados.

1 2 3 4 5 6 7
Risco mais baixo

Risco mais elevado

O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 3 anos.
O risco efetivo pode variar significativamente em caso de resgate antecipado, podendo ser
recebido um valor inferior
O produto não comporta qualquer proteção de capital contra o risco de mercado

Classificamos este produto na classe de
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risco 2 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma baixa categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis
perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível baixo e é muito improvável que condições de mercado
desfavoráveis tenham um impacto na capacidade do produto pagar a sua retribuição.
Os ativos podem ser compostos até 95% por fundos geridos por entidades em que o grupo Santander participe. Nessa
medida, potencia-se um conflito de interesses com essas entidades que poderão ter objetivos de venda nos fundos
onde este produto investe.
Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma
parte ou a totalidade do seu investimento.
Cenários de Desempenho
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Investimento

10.000 EUR

Cenários de Sobrevivência
Valor que poderá receber após
dedução dos custos
Retorno médio anual
Valor que poderá receber após
dedução dos custos
Retorno médio anual
Valor que poderá receber após
dedução dos custos
Retorno médio anual
Valor que poderá receber após
dedução dos custos
Retorno médio anual

Cenário de
stress
Cenário
desfavorável
Cenário
moderado
Cenário
favorável
Cenário de Mortalidade
Morte por
Acidente
Morte por Acidente
de Circulação

Valor que os seus beneficiários poderão
receber após dedução dos custos
Valor que os seus beneficiários poderão
receber após dedução dos custos

2 anos

3 anos (período
de detenção
recomendado)
8,965

9,038

9,148

-9.6%
9,725

-4.3%
9,649

-3.5%
9,605

-2.7%
10,065

-1.8%
10,128

-1.3%
10,190

0.7%
10,406

0.6%
10,619

0.6%
10,800

4.1%

3.1%

2.7%

1 ano
20,065

2 anos
20,128

3 anos
20,190

30,065

30,128

30,190

Este quadro mostra o montante que pode receber ao longo dos próximos 3 anos, em diferentes cenários, pressupondo
que investe 10.000 EUR. Os cenários apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu investimento. Pode
compará-los com os cenários de outros produtos. Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro
com base na experiência do passado sobre a forma como varia o valor deste investimento, não são um indicador exato.
O valor que recebe poderá variar em função do comportamento do mercado e do tempo durante o qual detém o
investimento/produto. O cenário de stress mostra o que poderá receber numa situação extrema dos mercados, e não
inclui a situação em que não estamos em condições de lhe pagar. Os valores apresentados incluem todos os custos do
próprio produto. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante
que obterá. A tabela ‘Cenário de Mortalidade’ só é aplicável se a Pessoa Segura tiver menos de 86 anos de idade à
data da contratação inicial do seguro.

O que sucede se a Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida S.A. não puder pagar?
Em caso de liquidação do Segurador, os créditos de seguros têm preferência absoluta relativamente a qualquer outro
crédito (com exceção das despesas do processo de liquidação) sobre os ativos representativos das provisões técnicas.
A potencial perda do capital investido não se encontra coberta por qualquer regime de indemnização ou garantia.

Quais são os custos?
Custo ao longo do tempo
Investimento

10,000 EUR

Cenários
Total dos Custos
Impacto no retorno anual (RIY)
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1 ano

Em caso de resgate após
1 ano

2 anos

124

248

3 anos (período de
detenção recomendado)
372

1.24%

1.24%

1.24%

A redução do rendimento (RIY) mostra o impacto que o total dos custos pagos terá sobre o retorno do investimento que
pode obter. O total dos custos inclui os custos pontuais, os custos recorrentes e os custos acessórios. Os valores
pressupõem que investe 10.000 EUR.
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Composição dos custos
O quadro a seguir indica:
O impacto anual dos diferentes tipos de custos no retorno do investimento que poderá obter no final do período de
detenção recomendado.
O significado das diferentes categorias de custos.
Este quadro mostra o impacto no retorno anual
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Custos
pontuais

Custos
recorrentes

Custos
acessórios

Custos de entrada
Custos de saída
Custos de transacção
da carteira
Outros custos
recorrentes
Comissões de
desempenho
Juros
transitados

n.a.
n.a.
0.24%
1.00%

O impacto dos custos a pagar quando inicia o seu
investimento.
O impacto dos custos de saída do seu investimento
quando este se vence.
O impacto dos custos de comprarmos e vendermos
investimentos subjacentes ao produto.
O impacto dos custos em que incorremos anualmente
pela gestão dos seus investimentos.

n.a.

O impacto da comissão de desempenho.

n.a.

O impacto dos juros transitados.

Nota: Os ‘Custos de saída’ são de 0% para entregas efetuadas há mais de 1 ano e em caso de morte da Pessoa
Segura, aplicando-se nos restantes casos uma Comissão de Resgate de 1.00%.

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?
O tomador deverá manter o seguro por um prazo recomendado de, pelo menos, 3 anos, tendo presente o padrão de
risco retorno do fundo autónomo ao qual está ligado o contrato de seguro.
Sem prejuízo, o Tomador do Seguro tem o direito de, diariamente, resgatar total ou parcialmente o contrato. O valor de
resgate será igual ao número de unidades de conta disponíveis na apólice multiplicado pelo respetivo valor unitário
determinado no 6.º dia útil posterior ao da recepção, pelo Segurador, do pedido de resgate e deduzido da Comissão de
Resgate, se aplicável. A valorização da unidade de conta depende da alocação e valorização de ativos do Fundo
Autónomo no momento respetivo. Em caso de resgate parcial, não poderão ser resgatadas unidades de conta que
impliquem um número de unidades de conta remanescentes na apólice em vigor inferior a 1.000. É cobrada uma
comissão de resgate de 1.00% sobre entregas com menos de 1 ano. Considerar-se-ão resgatadas as entregas
subscritas há mais tempo (método FIFO) para efeito de apuramento da comissão de resgate.
Ao Tomador do Seguro assiste o direito de resolução no prazo de 30 dias, a contar da receção da apólice. Receberá o
valor da unidade de conta calculado à data de receção do pedido multiplicado pelo número de unidades de conta
detidas.

Como posso apresentar queixa?
Se quiser apresentar queixa por alguma razão relacionada com o presente produto, deve dirigir a mesma à Santander
Totta Seguros através do endereço, Departamento de Qualidade e Compliance, Rua dos Sapateiros Nr174 4º 1100-580
Lisboa, através de qualquer balcão do Banco Santander Totta, para o Provedor do Cliente ou por carta para a Rua da
Mesquita, 6, 1070-238 Lisboa. Em alternativa, pode apresentar reclamação à Autoridade de Supervisão de Seguros e
Fundos de Pensões, através do formulário disponível online em http://www.asf.com.pt/NR/exeres/6063B6B4-56BD4B00-A577-39380462F930.htm ou para a seguinte morada: Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de
Pensões, Av. da República, 76, 1600-205 Lisboa.

Outras informações relevantes
O produto encontra-se em período de comercialização contínua, podendo todavia o segurador a todo o tempo fechar a
comercialização do produto a novas subscrições.
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A composição da carteira do Fundo será disponibilizada trimestralmente ou de acordo com o normativo legal. O
DIF/prospeto do produto pode ser consultado em www.santandertotta.pt. O contrato estará disponível no Banco
Santander Totta, S.A., através dos respetivos balcões e da plataforma eletrónica NetBanco.
Sem prejuízo da possibilidade de revisões avulsas, este DIF será atualizado pelo menos uma vez em cada período de
12 meses.
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Informação sobre custos e encargos associados ao produto
Custos e encargos ao longo do tempo
O quadro abaixo mostra o efeito cumulativo dos custos e encargos sobre a rendibilidade do investimento ao longo do
tempo, em diferentes cenários e inclui possíveis penalizações por resgates antecipados do produto (quando aplicáveis)
partindo de um exemplo de investimento de 10.000 EUR.
Os valores dos custos e encargos apresentados em Euros são estimativas, pelo que podem mudar no futuro.
Cenários de Período de Permanência
364 dias
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Custos totais
Impacto no rendimento (RIY) anual

2 anos

Prazo mínimo
recomendado - 3 anos

224 €

124 €

248 €

372 €

2.24%

1.24%

1.24%

1.24%

A redução do rendimento (Reduction in yield, RIY) mostra o impacto que têm os custos totais em que os Clientes
incorrem, de forma directa ou indirecta, no rendimento do seu investimento. Os custos totais têm em conta os custos e
encargos iniciais, correntes e de saída.
Exemplo ilustrativo que mostra o efeito cumulativo dos custos e encargos sobre a rendibilidade, incluindo
picos ou oscilações previsíveis de custos: para um investimento, efetuado por 1 ano, num produto com uma taxa de
retorno bruta hipotética de 3% e custos e encargos totais de 1%, a rendibilidade final bruta seria de 2%, ou seja, teria
um valor de redução da rendibilidade (Reduction in yield, RIY) de 1%. Caso, nesse período, existissem custos
adicionais, por exemplo de 0,5% de comissão de resgate, a rendibilidade do investimento passaria para 1,5%.

Composição dos custos e encargos
O quadro seguinte detalha os diferentes tipos de custos e encargos e mostra o impacto anual que pode ter no
rendimento do investimento.
Detalhe dos custos e encargos com impacto sobre o rendimento
Custos e
Encargos
Iniciais

Todos os custos e encargos associados
à aquisição do instrumento financeiro.

Custos e
Encargos
Correntes

Todos os custos e encargos que derivam
da gestão do próprio instrumento
financeiro.

Custos e
Encargos de
Saída

Todos os custos e encargos de saída
relacionados com a venda do
instrumento financeiro.

Comissão de subscrição

n.a. – não aplicável

n.a.

Comissão de Gestão (*)

Até 1.00%

Comissão de Custódia

n.a.

Custos de Research

n.a.

Custos de execução

(*)

Comissão de Desempenho

Custos fornecidos pela seguradora.
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1 ano

Comissão de Resgate

0.24%
n.a.
1% < 1 ano
0% ≥ 1 ano

(*) suportados pelo fundo autónomo

Outra informação
O Banco Santander Totta, S.A., na sua qualidade de entidade comercializadora, é remunerado pela seguradora através
de uma comissão de distribuição. Concretamente, recebe um valor máximo correspondente a 85% da comissão de
gestão deste seguro. Este pagamento não tem nenhum impacto no valor ou rendibilidade do seu investimento.
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AGENTE DE SEGUROS
Banco Santander Totta, S.A.
Sede Social: Rua do Ouro, n.º 88, 1100-063 Lisboa  Capital Social: 1.256.723.284 €  C.R.C. de Lisboa
com o NIPC 500 844 321
Agente de Seguros n.º 419 501 250 - Data de Registo: 21/01/2019
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Autorização para distribuição de seguros para os Ramos Vida e Não Vida. Informações e outros detalhes do
registo disponíveis em www.asf.com.pt.
O Agente de Seguros distribui seguros do Ramo Vida das Empresas de Seguros Santander Totta Seguros –
Companhia de Seguros de Vida, S.A. e Aegon Santander Portugal Vida – Companhia de Seguros de Vida, S.A., e do
Ramo Não Vida das Empresas de Seguros Aegon Santander Portugal Não Vida – Companhia de Seguros S.A.,
Generali – Companhia de Seguros S.A. e Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.

O Agente de Seguros não detém qualquer participação, direta ou indireta, nos direitos de voto ou no capital das
Empresas de Seguros acima referidas.
A Santander Totta, SGPS, empresa-mãe da Empresa de Seguros Santander Totta Seguros – Companhia de
Seguros de Vida, S.A., detém (ou participa indiretamente/ diretamente) 98,380% do capital social do Agente de
Seguros ou nos direitos de votos.
Na qualidade de Agente de Seguros, o Banco Santander Totta, S.A. atua em nome e por conta da(s)
Empresa(s) de Seguros. No entanto, não se encontra autorizado a receber prémios para serem entregues à(s)
Empresa(s) de Seguros, nos termos da lei, pelo que qualquer pagamento a este título por parte do Tomador,
referente a contratos de seguro distribuídos pelo Banco Santander Totta, S.A., deverá ser realizado através de
transferência bancária e/ou depósito na conta aberta da(s) respetiva(s) Empresa(s) de Seguros, sedeada na
instituição de crédito Banco Santander Totta, S. A.
O Banco Santander Totta S.A. não celebra contratos ou outros atos jurídicos, praticando, na qualidade de
Agente de Seguros, apenas os atos preparatórios de tal celebração, pelo que a formalização dos contratos
apenas se concretiza após intervenção da(s) Empresa(s) de Seguros.
A intervenção do Agente de Seguros envolve a prestação de assistência ao longo do período de vigência do
contrato de seguro.
O Banco Santander Totta, S.A., na qualidade de Agente de Seguros, recebe da(s) Empresa(s) de Seguros ou
de corretores de seguros, em relação aos contratos de seguro que distribui e a título de comissão, parte do
prémio de seguro e, eventualmente em alguns casos, outras vantagens económicas concedidas em conexão
com o contrato de seguro. Este pagamento não tem impacto no valor dos prémios cobrados pela (s) Empresa
(s) de Seguros aos Clientes.
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Assiste ao Cliente o direito de solicitar informação sobre a remuneração que o Banco Santander Totta, S. A.
receberá pelo serviço de distribuição prestado e, em conformidade, receber, a seu pedido, tal informação.
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AGENTE DE SEGUROS
Assiste ainda ao Cliente o direito de apresentar reclamações contra o Agente junto da Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. O Cliente poderá ainda apresentar reclamação junto do Banco
Santander Totta, S.A., através de qualquer Balcão, SuperLinha (707212424  217807364), NetBanco (Espaço
Cliente), para o Departamento de Atenção ao Cliente através do endereço atencaoaocliente@santander.pt ou
por carta para a Rua da Mesquita, n.º 6, 1070-238 Lisboa, conforme Regulamento de Gestão de Reclamações
disponível em “Informação Útil” em www.santandertotta.pt. Sem prejuízo do recurso aos tribunais judiciais, o
Cliente pode ainda recorrer a procedimentos extrajudiciais de resolução de conflitos, através do recurso aos
Centros de Arbitragem a que o Agente de Seguros aderiu, conforme informação disponível em “Resolução
Alternativa de Conflitos do Consumo” em www.santandertotta.pt.
Informa-se que, aquando da apresentação do seguro de proteção, são prestados esclarecimentos de modo
pormenorizado e de acordo com critérios profissionais do Agente de Seguros. Nos produtos de investimento
com base em seguros o Agente de Seguros presta aconselhamento no âmbito da Consultoria para
Investimento. Neste domínio, serão enviados aos Clientes, anualmente, os Relatórios de Custos, Encargos e
Incentivos, identificando todos os custos e encargos incorridos pelo Cliente com esses produtos, bem como os
incentivos recebidos pelo Agente de Seguros para distribuição dos mesmos, assim como o Relatório de
Avaliação da Adequação, o qual avalia se os produtos financeiros contratados ao abrigo da Consultoria para
Investimento continuam a corresponder às preferências, aos objetivos e outras características individuais do
Cliente, atendendo nomeadamente às possíveis alterações ocorridas nas características dos produtos, e/ou
nas oscilações do património do Cliente.

