
1. DEFINIÇÕES
1.1. Para efeito do presente Contrato, considera-se:
a) SEGURADORA
T-Vida - Companhia de Seguros, S.A.;
b) TOMADOR DE SEGURO
Entidade que celebra o Contrato com a Seguradora, ficando responsável pelo
pagamento dos prémios;
c) GRUPO SEGURÁVEL
Conjunto de Pessoas relacionadas com o Tomador de Seguro por um interesse
comum que não seja o da efectivação do seguro;
d) SEGURADO/PESSOA SEGURA
A Pessoa que nos termos acordados é objecto deste Contrato;
e) BENEFICIÁRIO
A entidade a favor de quem revertem as garantias do contrato;
f) DECLARAÇÃO DE ADESÃO
Documento pelo qual o Segurado/Pessoa Segura declara desejar ser integrada no
Seguro de Grupo e que conterá os respectivos dados individuais.
1.2. Sempre que a interpretação do texto o permita, o masculino englobará o feminino
e o singular o plural e vice-versa.

2. INCONTESTABILIDADE
As declarações dos Segurados/Pessoas Seguras e as do Tomador de Seguro, prestadas
quer na Proposta de Subscrição quer na Declaração de Adesão, servem de base ao
presente contrato, o qual, uma vez aceite pela Seguradora, não poderá ser por ela
denunciado, quer no seu conjunto, quer para cada um dos Segurados/Pessoas
Seguras, salvo nos casos e circunstâncias previstos no presente contrato.

3. INÍCIO E DURAÇÃO DO CONTRATO
O Contrato entrará em vigor na data indicada nas Condições Particulares e dura pelo
tempo que nelas se expressa.

4. TAXA DE JURO ANUAL MÍNIMA GARANTIDA
Nos primeiros 15 dias de cada ano é fixada a taxa de juro mínima que vigorará para
esse ano civil. Esta taxa é anualmente variável podendo ser estabelecida no valor
zero.

5. CONTA PLANO EMPRESAS TOTAL
A CONTA PLANO EMPRESAS TOTAL para cada Segurado/Pessoa Segura será igual
ao somatório dos prémios pagos deduzidos dos encargos indicados nas Condições
Particulares, capitalizados à taxa de juro anual mínima garantida, acrescida da
Participação nos Resultados acumulada.
Havendo Resgate (Total ou Parcial) a CONTA PLANO EMPRESAS TOTAL será debitada
pelo valor do mesmo.

6. GARANTIAS DO CONTRATO
Em caso de vida do Segurado/Pessoa Segura no vencimento do contrato ou em caso
de morte do Segurado/Pessoa Segura antes do vencimento do contrato, a Seguradora
pagará aos Beneficiários designados o valor integral da respectiva CONTA PLANO
EMPRESAS TOTAL existente nessa data.

7. PRÉMIOS
7.1. O Prémio é pago antecipadamente, por uma só vez ou periodicamente.
7.2. São admitidos prémios facultativos (únicos) para além dos estabelecidos nas
Condições Particulares, em qualquer momento da vida do contrato.
7.3. São de conta do Tomador de Seguro os encargos determinados por Lei.
7.4. O Tomador de Seguro compromete-se a proceder ao pagamento do prémio nos
escritórios da Seguradora na localidade da emissão da Apólice.
Constitui, porém, sempre faculdade da Seguradora promover a sua cobrança em
local por ela designado ou utilizar outros meios apropriados que a facilitem.
7.5. O Tomador de Seguro tem direito de alterar o valor do prémio periódico assim
como a periodicidade do mesmo.

8. RESGATE
8.1. O Tomador de Seguro ou o Segurado/Pessoa Segura nos regimes contributivos
podem, em qualquer momento, solicitar o resgate total ou parcial das garantias do
contrato.
8.2. O valor de resgate é igual ao valor, líquido de impostos, da CONTA PLANO
EMPRESAS TOTAL existente à data do pedido.
8.3. O resgate parcial obriga à manutenção do saldo da conta pelo valor mínimo
indicado nas Condições Particulares.
8.4. O pagamento do resgate será feito ao Tomador de Seguro ou a quem este
indicar, consoante opção inserida nas Condições Particulares.

9. LIQUIDAÇÃO DO SALDO DA CONTA PLANO EMPRESAS TOTAL
Consoante a opção do Beneficiário, a Seguradora poderá pagar o valor do saldo da
CONTA PLANO EMPRESAS TOTAL de uma das seguintes formas:
- Pagamento único;
- Pagamento sob forma de renda, através de uma das modalidades de renda
exploradas pela Seguradora no momento da liquidação.

10. BENEFICIÁRIOS
Consideram-se Beneficiários:
10.1. Em caso de vida, o Segurado/Pessoa Segura, salvo indicação em contrário.
10.2. Em caso de morte do Segurado/Pessoa Segura, a pessoa indicada na respectiva
declaração de adesão.
10.2.1. Na falta de designação de Beneficiários em caso de morte, os herdeiros legais
do Segurado/Pessoa Segura segundo as regras e pela ordem estabelecida para a

sucessão legítima, nos termos das alíneas a) a d) do número 1 do art.º 2133.º do
Código Civil.
10.2.2. No caso do Beneficiário designado em caso de morte já ter falecido, os seus
herdeiros legais segundo as regras e pela ordem estabelecida para a sucessão
legítima, nos termos das alíneas a) a d) do mesmo número 1 do art.º 2133.º do
Código Civil.
10.2.3. O Segurado/Pessoa Segura pode alterar o Beneficiário em caso de vida ou
em caso de morte, mas tal alteração só é válida desde que a Seguradora tenha
recebido a correspondente comunicação escrita. Esta alteração só é possível desde
que não contrarie o disposto nas Condições Particulares do Contrato.

11. PAGAMENTO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURAS
11.1. O pagamento de qualquer importância respeitante a esta Apólice só será exigível
após o Tomador de Seguro ter enviado à Seguradora o Bilhete de Identidade dos
Beneficiários e, nos pagamentos em caso de morte, o Assento de Óbito do
Segurado/Pessoa Segura.
11.2. No acto de qualquer liquidação de importâncias seguras, a Seguradora descontará
todas as importâncias que lhe forem devidas pelo Tomador de Seguro relacionadas
com o contrato.

12. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
12.1. O valor da CONTA PLANO EMPRESAS TOTAL será investido anualmente através
de um Fundo Autónomo, designado “Carteira Nova”.
A constituição dos activos do Fundo enquadra-se na legislação em vigor, de acordo
com princípios orientadores de gestão que privilegiam a rendibilidade e segurança,
sendo que as principais características de gestão financeira do Fundo são as seguintes:
(a) Os investimentos serão prioritariamente direccionados para o mercado europeu
e para aplicações em Euros, em instrumentos que possibilitem um rendimento estável
designadamente obrigações de taxa fixa ou variável, imóveis ou, quando aconselhável,
instrumentos de curto prazo.
(b) Os activos de rendimento variável não podem ultrapassar os 40% do Fundo
Autónomo.
(c) O limite relativo a valores mobiliários que não se encontrem admitidos à negociação
numa bolsa de valores, ou em outro mercado regulamentado de Estado Membro da
União Europeia, ou em mercado análogo de país da União Europeia ou em mercado
análogo de países da OCDE é fixado em 25%.
(d) Sempre que as aplicações sejam efectuadas em moeda diferente do Euro será
efectuada a cobertura de risco cambial.
(e) Admite-se a possibilidade de utilização de instrumentos financeiros derivados,
de operações de reporte e de empréstimo de valores mobiliários, sempre que tais
operações se revelem adequadas aos objectivos do Fundo.
12.2. CONTA DE RESULTADOS
Em 31 de Dezembro de cada ano, a Tranquilidade Vida calcula os resultados desta
modalidade com base na seguinte conta:
Receitas

- Prémios brutos pagos no exercício
- Valores das Contas Plano Empresas Total no início do exercício
- Rendimentos financeiros líquidos obtidos com a gestão dos activos afectos a
esta modalidade.

Despesas
- Indemnizações pagas no exercício
- Despesas de gestão da modalidade
- Valor das Contas Plano Empresas Total no fim do exercício
- Eventual Saldo Devedor do exercício anterior

12.3. PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Uma percentagem mínima de 85% do Saldo Credor da Conta de Resultados será
afecta a uma Provisão para Participação nos Resultados de todos os contratos desta
modalidade.
12.4. DISTRIBUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
O montante da Provisão indicada no ponto anterior será distribuído como Participação
nos Resultados e adicionado ao valor da Conta Plano Empresas Total de cada
Segurado/Pessoa Segura, com data valor de 31 de Dezembro, de acordo com o
definido nas Condições Particulares.

13. DOMICÍLIO
Para efeitos deste contrato será considerado domicílio do Tomador de Seguro o
indicado na Proposta de Seguro de Grupo e/ou, em caso de mudança, qualquer outro
que, em carta registada com aviso de recepção, tenha sido comunicado à Seguradora.
O Tomador de Seguro que fixar a sua residência fora de Portugal deve designar
domicílio em território português para os efeitos do presente Contrato.

14. JURISDIÇÃO
14.1. Para todas as questões emergentes do presente contrato, é competente o foro
do local de emissão da Apólice, entendendo-se que aderem a esta cláusula os
Segurados/Pessoas Seguras pelo simples facto de subscreverem a Declaração de
Adesão.
14.2. Os casos omissos serão regulados pelos preceitos da Lei Portuguesa e pelos
Tratados e Convenções a que o Estado Português esteja vinculado.
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