
 
 

Lusitania Rendimento 2022 
 

Características 
Para quem quer garantir o máximo de rendimento com o máximo de segurança. 
Contrato de capitalização com a garantia de rendimento anual e reembolso do capital 
investido. 

A quem se dirige Pessoas que pretendem total segurança e rendimento elevado 

Período de Subscrição De 1 de Janeiro a 31 de dezembro de 2022. 

Início do Contrato  No dia seguinte ao pagamento do prémio único. 

Capital Investido Valor mínimo de 500€. 

Duração do contrato 3 anos. 

Rendimentos anuais 

Creditado na conta á ordem, indicada pelo cliente, à data aniversária do contrato. 
 

Taxa de Juro Anual 

Fim da Anuidade 

1ª 2ª 3ª 

0,6% 0,8% 1% 
 

Encargos 

O capital investido é igual ao prémio pago. O capital é integralmente investido.  
Sem encargo de subscrição, na óptica do cliente. 
Não tem encargo de gestão e de resgate. 
Não tem custo de apólice. 

Resgate 
O Resgate é sempre total e possível a partir do fim 6º mês do contrato. 
O valor de resgate é 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. 

Documentos necessários à 
subscrição 

- Preencher e assinar proposta Mod. 227; 
- Cópia cartão de cidadão; 
- Comprovativo de morada; 
- Comprovativo do IBAN. 

Forma de Pagamento 
Cheque ou transferência / multibanco para o IBAN da Lusitania Vida: 

PT50 0036.0000.9910.5308.3320.8. 

Nota: É obrigatório que o cliente indique o IBAN para o qual serão pagos anualmente os juros. 

Informação válida até 31/12/2022. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 

Filial: Rua Júlio Dinis, 676 – 7º | 4050 – 320 Porto | Telf.: (+351) 22 606 6928 
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http://www.lusitaniavida.pt/

