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Um investimento responsável exige que conheça as suas 
implicações e que esteja disposto a aceitá-las 

FUNDO AUTÓNOMO BEST INVEST 
CONSERVADOR – 

BEST INVEST (I.C.A.E.)  

 
 
 
 
Entidade Gestora: GNB - Companhia de Seguros de 
Vida, S.A., Sociedade Anónima com endereço da sede 
social na  Av. Álvares Cabral, nº 41, Código Postal 1269-
276 Lisboa, 

 
Advertências específicas ao Investidor 
Este produto financeiro complexo (PFC): 

� Pode implicar a perda da totalidade do capital investido. 

� Pode proporcionar rendimento nulo ou negativo. 

� Implica que sejam suportados custos, comissões ou encargos. 

O Tomador do Seguro, após a leitura da informação acima referida referente às Informações Fundamentais ao Investidor (IFI), deve explicitar o 
seu conhecimento no espaço abaixo, escrevendo “Tomei conhecimento das advertências”, datando e assinando. 
 
_________________________________________________________________________ 
(Tomei conhecimento das advertências) 
 
Data:                                              Hora: 
 
Assinatura(s) do(s) Tomador(es) do Seguro: 
 
 

 
Descrição e Principais Características do Produto 

O Fundo Autónomo procurará proporcionar aos Tomadores do Seguro um nível de rendibilidade positiva a longo 
prazo (não garantida) tendo em conta a relação risco/rentabilidade.  
Em cada momento, o saldo de cada Apólice corresponderá ao produto do número de Unidades de Conta detidas do 
Fundo Autónomo afeto à Apólice pela cotação da Unidade de Conta desse mesmo Fundo Autónomo à data. 
Quanto, quando e a que título o Tomador do Seguro paga ou pode pagar 

O Tomador do Seguro pode pagar (investir) um valor mínimo dependente da periodicidade das suas entregas: 
- Prémio (montante investido) mínimo inicial: 10.000 Euros; 
- Prémios (montantes investidos) periódicos – Mensal 100 Euros; Trimestral 300 Euros; Semestral 600 Euros; Anual 
1.200 Euros; é sempre necessário efetuar um investimento inicial de 10.000€ em conjunto com o prémio periódico; 
- Prémios (montantes investidos) únicos: 10.000 Euros por apólice e 5.000 Euros por fundo autónomo; 
- Prémios (montantes investidos adicionais/extraordinários: 5.000 Euros por apólice e fundo autónomo. 
O Tomador do Seguro pode efetuar transições entre os fundos autónomos, sem qualquer custo. O Tomador do 
Seguro poderá mudar a afetação do seu investimento aos Fundos Autónomos disponíveis, devendo respeitar os 
valores mínimos estabelecidos. São permitidas no máximo 6 transições por ano.  

Quanto, quando e a que título o Tomador do Seguro recebe ou pode receber  

O Beneficiário da apólice recebe o saldo total da apólice, ou parte deste, em caso de reembolso total ou parcial, 
respetivamente, o qual é calculado em função da cotação da Unidade de Conta do Fundo Autónomo de Investimento, 
do segundo dia útil seguinte à data de receção dos documentos que devem instruir o pedido. 

O Reembolso total ou parcial das Unidades de Conta detidas pode ser solicitado pelo Tomador do Seguro em 
qualquer momento da vigência do Contrato. O valor das Unidades de Conta a reembolsar é determinado em função 
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da cotação dos Fundos Autónomos afetos, tendo por base a venda dos ativos subjacentes no mercado financeiro, 
com vista a realizar a liquidez necessária para perfazer o valor do montante do reembolso. Sobre o valor de 
reembolso incide a respetiva tributação sobre os rendimentos, à taxa legal em vigor no momento do reembolso. 

Condições de Reembolso: O pagamento total ou parcial do Saldo da Apólice será efetuado por crédito na conta 
bancária indicada no respetivo pedido de resgate. Deverão ser entregues ao Segurador, juntamente com o pedido de 
resgate, fotocópias do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte ou em alternativa fotocópia do Cartão do 
Cidadão. O pagamento das quantias decorrentes do pedido de resgate deverá ser efetuado dentro do prazo de 10 
dias úteis a contar da data de receção dos documentos anteriormente referidos. 

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 indicada no respetivo pedido de vencimento, salvo convenção em contrário e 
que conste das Condições Especiais da Apólice. 

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) no respetivo pedido de sinistro  
salvo convenção em contrário e que conste das Condições Especiais da Apólice. 

Quando, como, em que circunstâncias e com que consequências o investimento cessa ou pode cessar 

O investimento pode cessar nas seguintes condições: 
Renúncia 
O Tomador do Seguro, que não seja pessoa coletiva, dispõe de um prazo de 30 dias após a receção da Apólice para 
renunciar à efetivação da mesma. Para o efeito deverá dirigir-se a um Centro de Investimento do BEST – Banco 
Eletrónico de Serviço Total para efetuar o seu Pedido de Renúncia.   
O Segurador restituirá o prémio pago (montante entregue) pelo Tomador do Seguro no prazo de 30 dias após a 
receção do pedido referido no parágrafo anterior. 
O valor do prémio poderá ser deduzido dos custos de desinvestimento que o Segurador comprovadamente tiver 
suportado (custos de alienação/desvalorização dos ativos subjacentes). Entende-se por custos de desinvestimento a 
eventual desvalorização das Unidades de Participação dos Fundos Autónomos afetos à Apólice, verificada na data 
em que se efetiva o desinvestimento. 

Reembolso total: O Reembolso total ou parcial pode ser solicitado pelo Tomador do Seguro em qualquer momento da 
vigência do Contrato. O valor das Unidades de Conta a reembolsar é determinado em função da cotação dos Fundos 
Autónomos afetos, do dia em que a operação é realizada no mercado financeiro. Sobre o valor de reembolso incide a 
respetiva tributação sobre os rendimentos, à taxa legal em vigor no momento do reembolso. 

Morte do Segurado: Em caso de morte do Segurado antes do termo do contrato, a Seguradora paga aos 
Beneficiários o saldo da apólice de acordo com o previsto em “Quanto, quando e a que título o Tomador do Seguro 
recebe ou pode receber”. Neste caso não haverá lugar à cobrança de comissão de reembolso. 

Alteração de Fundos Mandatória: Em caso de liquidação de um Fundo Autónomo, o Segurador transferirá, nessa 
data, o saldo da apólice para outro Fundo Autónomo do Segurador, tendo em conta a idade do Segurado e o prazo 
residual para o vencimento do Contrato. O Tomador do Seguro será informado por escrito dessa alteração podendo, 
no prazo de 60 dias, após receção da informação escrita, indicar diferente afetação para as referidas Unidades de 
Conta. Caso não haja qualquer manifestação de oposição por parte do Tomador do Seguro durante esse prazo, 
considera-se que a alteração é tacitamente aceite por este. 

Outras Características: 

Este produto não é um depósito, pelo que não está coberto por um fundo de garantia de depósitos. 

Transição entre Fundos Autónomos: O Tomador de Seguro pode em qualquer momento, de entre os Fundos 
Autónomos disponíveis no produto, alterar o Fundo Autónomo associado à sua apólice. São permitidas 6 alterações 
por anuidade e o montante mínimo a transferir para outro Fundo Autónomo disponível no produto é de 5.000 Euros. 

Política de Investimentos: 
− O Fundo Autónomo BEST Invest Conservador é composto por um conjunto diversificado de ativos, investindo 
entre 80% e 100% em ativos do mercado monetário, obrigações e outros títulos de dívida assim como outros ativos 
de risco baixo.  
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− O investimento em ações, obrigações convertíveis ou que confiram direito à subscrição de ações, ou ainda em 
quaisquer outros instrumentos que confiram o direito à sua subscrição ou que permitam uma exposição aos 
mercados acionistas, designadamente warrants e participações em organismos de investimento coletivo cuja política 
de investimento seja constituída maioritariamente por ações, está limitado a 20%.  
− A exposição às diferentes tipologias de ativos pode ser obtida de forma direta ou indireta através do investimento 
em participações em organismos de investimento coletivo.  
− O Fundo Autónomo pode investir direta ou indiretamente em ativos denominados em moedas diferentes do Euro 
sem cobertura cambial.  
− Poderão ser utilizados mecanismos de cobertura de risco para mitigar alguns fatores de risco como seja o risco de 
mercado, o risco de crédito, o risco de contraparte, o risco de taxa de juro, o risco cambial e o risco de liquidez. No 
âmbito destas operações de cobertura de risco poderão ser utilizados instrumentos derivados. 
 
Principais Fatores de Risco 

Risco de Mercado 
Risco de o valor de mercado de um ativo ou de um conjunto de ativos subjacentes ou de um indexante 
(nomeadamente, por flutuações em taxas de juro, taxas de câmbio, cotações de ações ou preços de mercadorias) 
variar e tal ter impacto na rentabilidade do Produto Financeiro Complexo. 

Risco de Capital  
Risco de o montante a receber pelo Tomador do Seguro vir a ser inferior ao capital investido.  

Risco de Crédito 
Risco de, designadamente por falência ou insolvência dos emitentes do conjunto de ativos subjacentes, os deveres 
inerentes a determinado Produto Financeiro Complexo (designadamente o pagamento de juros e o reembolso do 
capital) não serem atempadamente cumpridos. Se a falência ou insolvência de uma terceira entidade igualmente 
afetar a rentabilidade do Produto Financeiro Complexo, este também apresenta risco de crédito dessa entidade. 
Todos os Produtos Financeiros Complexos têm risco de crédito. 

Risco de Contraparte 
Risco de uma entidade (que não o emitente) que seja parte num contrato ou operação (por exemplo, num contrato de 
swap de taxas de juro) não cumprir os compromissos assumidos, nos termos originais desse compromisso, sem que 
tal envolva risco de crédito do Produto Financeiro Complexo. 

Risco de Taxa de Juro 
Risco de impactos negativos na rentabilidade de um Produto Financeiro Complexo devido a movimentos adversos 
nas taxas de juro. 

Risco Cambial 
Risco de impactos negativos na rentabilidade do Produto Financeiro Complexo, devido a movimentos adversos nas 
taxas de câmbio. O Fundo Autónomo em função dos objetivos definidos na Política de Investimentos, pode investir 
direta ou indiretamente em ativos denominados em moedas diferentes do Euro sem cobertura cambial. Nesse caso, 
uma apreciação do Euro face às moedas em que os ativos do Fundo Autónomo estiverem denominados, poderá 
provocar uma desvalorização significativa do valor desse Fundo Autónomo. Esse risco poderá ser mitigado sempre 
que forem utilizados na gestão do Fundo Autónomo mecanismos de cobertura cambial. 

Risco de Liquidez 
Risco de ter de esperar ou de incorrer em custos (designadamente por ter de vender a um preço inferior ao valor 
económico real) para transformar um dado instrumento financeiro em moeda. 

Risco de Conflito de Interesses 
Risco de ocorrer um evento cujas consequências não se encontram total e completamente previstas nas cláusulas 
contratuais ou na legislação que regula o Produto Financeiro Complexo, ou cuja resolução seja cometida à entidade 
gestora ou a terceiros, e de a sua resolução ser concretizada de forma contrária aos interesses do investidor, 
privilegiando interesses próprios do decisor ou de terceiros com este relacionados. 

Risco Jurídico e Fiscal:  
Risco de alteração da legislação, incluindo a fiscal, e das demais normas aplicáveis com consequências sobre a 
rentabilidade do Produto Financeiro Complexo. 

Cenários e probabilidades 

Pior Resultado Possível 
No caso de desvalorização total em simultâneo de todos os ativos que compõem o fundo autónomo, existe a 
possibilidade de perda da totalidade do capital investido. 
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Melhor Resultado Possível 
Receber o capital investido acrescido da valorização do Fundo Autónomo. 

Encargos 
 

Custos (imputáveis diretamente 
ao Tomador do Seguro) 

% da Comissão 

Comissão de Subscrição 0% 

Comissão de Transição entre 
Fundos Autónomos 

0% 

Comissão de Reembolso 0% 

Taxa de Supervisão 0% 

Custos (imputáveis diretamente 
ao Fundo Autónomo) 

% da Comissão 

Comissão de Gestão  

Componente Fixa 0.90%, comissão deduzida diariamente ao valor patrimonial do Fundo 
Autónomo e cobrada anual e postecipadamente. 

Comissão de Depósito 0,10%, valor máximo anual do património do Fundo Autónomo. 

Custos de Auditoria Não aplicável. 

Outros Custos 
2,5%, valor máximo de referência, depende dos custos cobrados pelos 
fundos de terceiros nos quais o Fundo Autónomo invista. 

 
BEST Invest Conservador: Tabela de Custos Relevantes para Efeitos da Taxa de Custos - 2016 

Custos Valor % VLGF 
Comissão Gestão: 

- Componente Fixa 364.801,39 € 0,90% 
- Componente Variável 0,00 € 0,00% 

Comissão de Depósito 0,31 € 0,00% 

Custos de Auditoria 0,00 € 0,00% 

Outros Custos 507.989,56 € 1,25% 
 Total   872.791,26€ 2,16% 

BEST Invest Conservador: Rotação Média da Carteira no Período de Referência - 2016 

Volume de Transações 42.786.771,33 € 

Valor Médio da Carteira 40.497.618,95 € 

Rotação Média da Carteira (%) 105,65% 

 
Rendibilidade e Risco Histórico 

 

.FUNDO BEST INVEST CONSERVADOR 
Ano Rendibilidade Risco Classe de Risco 
2008 3,48% 1,40% 2 
2009 6,15% 0,65% 2 
2010 2,88% 1.50% 2 
2011 0,32% 1,98% 2 
2012 9,72% 1,08% 2 
2013 5,08% 1,49% 2 
2014 2,78% 1,92% 2 
2015 1,58% 2,19% 3 
2016 - 0,75% 2,56% 3 

 

Baixo Risco       Elevado Risco 

Remuneração                       Remuneração 
potencialmente inferior                 potencialmente superior 

1 2 3 4 5 6 7 
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EVOLUÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO – FUNDO BEST INVEST MODERADO (AÇÕES) 
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Nota: As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. A 
rendibilidade líquida depende do regime de tributação de rendimentos e de eventuais benefícios fiscais e de outros 
encargos diretamente associados. 
 
Outras Informações 

O Fundo BEST Invest Conservador faz parte do produto BEST Invest (I.C.A.E.). Este produto coloca à disposição do 
Tomador do Seguro 5 Fundos Autónomos: o Fundo BEST Invest Conservador, o Fundo BEST Invest Moderado 
(Ações), o Fundo BEST Invest Equilibrado (Ações), o Fundo BEST Invest Retorno Dinâmico (Ações) e o Fundo BEST 
Invest Dinâmico (Ações). O Tomador do Seguro pode investir num ou mais fundos autónomos, devendo ter em conta 
o seu perfil de risco e as características dos mesmos que poderá consultar nas respetivas IFI em www.bancobest.pt. 

Estes produtos são adequados aos investidores que assumam uma perspetiva de valorização das suas poupanças a 
longo prazo e como tal sem necessidade de liquidez nesse período.  

A comissão de gestão do Fundo Autónomo é calculada diariamente sobre o valor líquido global do Fundo antes de 
comissões a suportar pelo Fundo e destina-se a cobrir todas as despesas de gestão.  

Entende-se por valor líquido global do Fundo antes de comissões, o total das aplicações, mais os juros a receber, 
mais outros ativos e menos as provisões para comissões e outros passivos.  

Período de Comercialização:  

Data de Início: 19 de março de 2007    Data Fim: Em comercialização 

Duração do Contrato: 
Cada Apólice durará por um período não inferior a 8 anos e 1 dia, sem prejuízo do Tomador do Seguro poder solicitar 
o seu reembolso total ou parcial em qualquer momento. 

Diretiva C.R.S (COMMON REPORTING STANDARDS - 2014/107/EU): Os contratos subscritos a partir de 01 de 
janeiro de 2016 passam a estar qualificados para fins de “reporte” à Autoridade Tributária no âmbito da Diretiva 
C.R.S, que adotou a troca automática de informações do “Common Reporting Standard” entre os Estados Membros. 

Entidade Comercializadora: BEST - Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A. (através dos seus Centros de 
Investimento e de internet www.bancobest.pt). A Entidade Comercializadora é responsável pelo cumprimento dos 
requisitos legais que regulamentam este Produto Financeiro Complexo. 

Autoridades de Supervisão:  

ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões: Supervisão prudencial e comportamental; 
CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários: Comercialização do produto. 

Reclamações: As reclamações relativas ao BEST Invest devem ser colocadas por escrito à GNB - Companhia de 
Seguros de Vida, S.A. – Gabinete de Atendimento e Gestão de Reclamações, Av. Álvares Cabral, nº 41, Código 
Postal 1269-276 Lisboa ou em qualquer uma das Agências das entidades comercializadoras do Seguro. 
Podem igualmente ser apresentadas junto de: 

• ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões - Av. da República nº 76 – 1600-205 
Lisboa; 

• Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Rua Laura Alves, nº 4, Apartado 14258, 1064-003 Lisboa. 
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Competirá a estas Entidades, no âmbito das suas competências, analisar e dar parecer sobre esses pedidos ou 
reclamações. Em caso de litígio emergente, os consumidores podem recorrer aos tribunais judiciais ou aos 
organismos de resolução extrajudicial. 

Lei Aplicável:  Em tudo o que não esteja expressamente prescrito nas Condições Gerais e Especiais do BEST 
Invest são aplicáveis ainda as disposições da Lei em vigor. 

Entidade Responsável pela Elaboração do IFI: GNB - Companhia de Seguros de Vida, S.A. 

Entidade Responsável pela prévia disponibilização do IFI ao Tomador do Seguro: A GNB - Companhia de 
Seguros de Vida, S.A. que deve garantir que o BEST – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A., assegura a prévia 
disponibilização da Informação Financeira ao Investidor, assegurando que a informação disponibilizada no presente 
documento cumpre os requisitos legais que regulamentam este Produto Financeiro Complexo. 

Regime Fiscal: Enquadramento Fiscal à data de atualização deste IFI 

I – DEDUÇÕES À COLETA - Este seguro não é dedutível à coleta. 

II - REEMBOLSO: TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS 
Os rendimentos são considerados categoria E (Rendimentos de Capitais). 
Se o Tomador do Seguro solicitar o reembolso total do capital acumulado no BEST Invest (I.CA.E.) o contrato será 
tributado à taxa liberatória de 28% (22,4% nos Açores). No entanto, neste caso, quando o montante dos prémios 
(montantes entregues) pagos na primeira metade da vigência do contrato representar pelo menos 35% da totalidade 
daqueles: 
- são excluídos da tributação 20% do rendimento, se o reembolso se verificar após o 5º ano e antes do 8º ano de 
vigência do contrato (regra prática: IRS a reter é de 22,4% sobre os rendimentos / 17,92% nos Açores); 
- são excluídos da tributação 60% do rendimento se o reembolso ocorrer após os primeiros 8 anos de vigência do 
contrato (regra prática: IRS a reter é de 11,2% dos rendimentos / 8,96% nos Açores). 

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. 

Por Morte do Segurado: Neste caso o BEST Invest (I.C.A.E.) não está sujeito a I.R.S..  

III - IMPOSTO DE SELO 
O BEST Invest (I.C.A.E.) não está sujeito a Imposto do Selo [independentemente do(s) Beneficiário(s) designado(s)]. 

Data de Elaboração do IFI: 11-01-2017 

Data de Atualização do IFI: 09-05-2017 

_______________________________________________________________ 
(Recebi um exemplar deste documento a cores previamente à transação inicial) 
 
Data:___/___/______       Hora:____h____m 

 

Assinatura do Tomador do Seguro:___________________________________  


