
 
 

LUSITANIA POUPANÇA REFORMA PPR 

Características 

Solução de poupança regular com possibilidade de entregas extraordinárias. 
Segurança máxima sobre as poupanças  
Rendimento elevado com benefícios fiscais 
Em caso de vida, garante o reembolso do capital constituído na conta poupança  
Em caso de morte antes do final do prazo garante o reembolso do capital constituído, à 
data, na conta poupança aos beneficiários 

A quem se dirige 

Pessoas que pretendem com total segurança. Assegurar a sua reforma, usufruindo de 
rendimento sobre as poupanças que vou concretizando 
Eventuais benefícios fiscais na taxa de retenção de IRS sobre os rendimentos e nas 
deduções fiscais sobre os prémios anuais entregues  

Período de Subscrição O rendimento mínimo garantido é de 1,5% 

Início do contrato No dia seguinte à boa cobrança do cheque ou transferência. 

Valor mínimo de subscrição Mínimo de 20€. 

Duração mínima do contrato No mínimo, por 5 anos e no mínimo para os 60 anos de idade no termo do contrato. 

Conta- poupança 

Constituída pela soma dos: 
- crédito dos prémios pagos líquidos; 
- crédito Rendimento Mínimo Garantido   1,5% taxa anual; 
- crédito anual da participação nos resultados do exercício anterior  
                 (em 2022, referente a 2021 foi distribuída 0,75%); 
Deduzido de: 
- reembolso parciais; 
- comissões 

Comissões 

Subscrição: máximo de 2% do valor de cada prémio; 
Reembolso: nos primeiros 5 anos, no máximo, 1% do valor a reembolsar  
Após 5 anos, no máximo 0,5% 
Transferência: 0,5% do montante a transferir;  
Gestão: primeiros 5 anos - 0,1%, nos seguintes:0,075% - sobre saldo mensal 

Reembolso 

O reembolso é total ou parcial, em qualquer momento do contrato  
Após 5 anos de contrato e aos 60 anos de idade, ou dentro das condições de 
excecionalidade previstas pela legislação em vigor  
Nos outros casos, aplica-se uma comissão de reembolso  

Regime Fiscal O Lusitania Poupança Reforma PPR rege-se pelo DL nº 158/ 2002 e pelas alterações 
legais posteriormente introduzidas relativas a PPR   

Comissionamento Igual ao encargo de subscrição 

 

Informação válida até 31/12/2023 
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 

 
Sede: Av. Eng. Duarte Pacheco, T2-12º, 1070-102 Lisboa 

Telf.:(+351) 213814860 
Para esta e outras informações, visite-nos em: 

w w w . l u s i t a n i a v i d a . p t  

 


