COMUNICADO DE IMPRENSA
Porto, 16 de Fevereiro de 2016

Prévoir-Vie anuncia as taxas de rentabilidade
dos seus contratos de seguros comercializados em 2015
Embora num contexto de instabilidade dos mercados financeiros, a Prévoir-Vie conseguiu manter uma
remuneração competitiva dos seus produtos com componente de poupança, confirmando assim a sua
capacidade financeira.
As taxas de rentabilidade atribuídas aos produtos comercializadas em 2015 foram:

Produto
Prévoir PPR

Breve descrição
Plano de poupança
preparação da reforma

destinado

Taxa de rentabilidade efectiva em 2015
à

Para 2016, o Prévoir PPR TT 0% terá uma
participação nos resultados no mínimo de
0,75%.

Produto comercializado a partir de Abril 2015
Versão Prémio Único TT 0%:

3,50%

Versão Prémio Periódico TT 0%:

3,50%

Produto comercializado até Março 2015
Versão Prémio Único TT 3%:

3,88%

Versão Prémio Periódico TT 2,5%:

3,65%

Versão Prémio Único TT 3%:

3,50%

Versão Prémio Periódico TT 2,5%:

3,40%

Prévoir
Capital

Seguro de poupança (regime fiscal normal)

Prévoir
Reforma3

Seguro misto que combina poupança e
previdência

3,50%

Prévoir
Júnior

Destinado à protecção dos pais e dos
filhos e visa a constituição de uma
poupança para as crianças

3,40%

*TT= Taxa técnica

Sobre a Prévoir
A Prévoir-Vie é a sucursal portuguesa do Groupe Prévoir, especialista nos seguros de pessoas. Opera em
Portugal desde 1996 exclusivamente na área dos seguros de vida e de previdência. Com sede no Porto, conta
com cerca de 450 mediadores, espalhados pelos seus actuais 15 escritórios: Amarante, Aveiro, Braga, Coimbra,
Évora, Figueira da Foz, Lamego, Leiria, Lisboa, Vila Real, Portimão, Porto, Santarém, Viana do Castelo e Viseu.
Com mais de cem anos de experiência, o Groupe Prévoir iniciou a sua actividade em França em 1910. A nível
internacional, está presente em Portugal, na Polónia, no Vietname e no Camboja.
O Groupe Prévoir é totalmente independente de qualquer grupo bancário ou financeiro. A sua gestão rigorosa
e solidez financeira colocam-no entre os primeiros seguradores vida em França. Gere perto de 570.000
contratos. É uma empresa independente e não cotada cujo capital está na posse a 70% pelos descendentes das
famílias fundadoras e a 30% pelos assalariados e os reformados.
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