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“ Não é o mais forte que sobrevive
nem o mais inteligente, mas o que
melhor se adapta à mudança.”

CHARLES DARWIN
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EVOLUTIO
Novas soluções de proteção e gestão de património, que respondem às crescentes
exigências e ameaças de um mundo em mudança.
Evolutio é a solução que permite, de forma integrada, ter:
I) Seguro de Vida, com cobertura por morte e rendimento mínimo garantido;
II) Linha de Crédito ou Fundo Dedicado, com colateral da apólice;
III) Linha de Crédito ou Fundo Dedicado de valor superior ao prémio pago para ter o seguro de vida.
+ Seguro de Vida/Benefício por morte
+ Fundo Dedicado (Unit-Linked)
+ Alavancagem

BENEFICIÁRIOS
+
LIQUIDEZ
> PRÉMIO

EVOLUTIO III:
TOP-UP PREMIUM INSURANCE

Renda Periódica Top-up
Valor Ativos Top-up (> Prémio Pago)
Crédito (Banco Europeu)

A) Até 50% do valor do Fundo Dedicado

Fundo Dedicado Unit-Linked em colateral

+ Seguro de Vida/Benefício por morte
+ Linha de Crédito/Fundo Dedicado

BENEFICIÁRIOS
+
LIQUIDEZ

EVOLUTIO II:
iLIFE INSURANCE

Renda Periódica/Resgates Pontuais
Fundo Dedicado (Unit-Linked)
A) Banco depositário
B) Entidade gestora

Crédito (Banco Europeu)
A) Até 90% de prémio pago
B) Beneficiário: tomador do seguro/pessoa segura

Apólice em colateral

+ Benefício por morte
+ Valor do resgate antecipado garantido (2,5%)

BENEFICIÁRIOS

EVOLUTIO I:
UNIVERSAL LIFE

Pessoas físicas/
jurídicas

Pagamento do prémio (débito em conta):
A) Contas bancárias na Europa
B) Contas bancárias fora da Europa
(Brasil, Dubai, África)
Proposta de valor
de Seguro de Vida
Benefício por morte
Pré-proposta de valor
de Seguro de Vida
Benefício por morte

Subscrição Seguro de Vida

CLIENTES
Pessoas físicas/
jurídicas

Emissão do certificado do seguro
Formalização do contrato
Exames médicos

American Hospital:
Paris, Mónaco, Zurique

Mandato Broker
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Sucessão

Feito à medida - Flexibilidade

Sigilo e Segurança

Os beneficiários são pré-definidos, de forma simples (por contrato) e recebem o valor da sua quota na data da morte da pessoa segura;

Solução construída à medida, com opção
de utilizar diversos módulos (com crédito,
com renda periódica permanente), ajustada ao que cada cliente pretende;

Trata-se de uma solução reconhecida internacionalmente (estrutura legal e segura à
escala mundial);

Possibilidade de alterar os beneficiários a
qualquer momento (com simples carta de
intenções);

Todas as jurisdições: a solução Universal
Life está disponível para investidores de
todo o mundo;

Relação com os beneficiários protegida
pelo sigilo do segurador;
Os beneficiários podem ser pessoas físicas
ou jurídicas;
A solução (Universal Life + iLife + Top-Up) fica fora da habilitação de herdeiros.

O pagamento do prémio pode ser efectuado a partir de uma conta bancária em
qualquer país do mundo;
O prémio pode ser pago por pessoas singulares ou pessoas jurídicas;
Nas opções iLife e Top-Up:

a) Crédito automático;
b) Livre escolha da Companhia Seguros,
Banco Depositário e Entidade Gestora;
c) Taxa de financiamento competitiva: até 1%;
d) Alavancagem FD até 50%;
e) Renda permanente periódica (mensal,
trimestral, anual).

Resgates parciais/totais, fáceis e a qualquer
momento.

Existe sigilo segurador (Universal Life) –
proteção da identidade dos investidores;
Profissionalismo e estabilidade do Canadá
reconhecido;
O Canadá é um dos países mais:

a) Estáveis (política e legislativamente);
b) Seguros financeiramente (rating: AAA, stable);
c) Desenvolvidos do mundo (3º lugar IDH
– Índice Desenvolvimento Humano).

A companhia seguros tem um rating AA;
Cobertura por morte + Taxa mínima garantida: 2,5% por ano;
Resgate antecipado garantido;
Opção (iLife + Top-Up + Premium Insurance): companhia seguros e banco depositário Europeu, com os ativos fora do balanço quer da companhia seguros quer do
banco.

Sucessão e Herança
Filhos de vários casamentos, adoção, casamento de
indivíduos do mesmo sexo, são exemplos de situações
que têm consequências significativas na estrutura da
família e que assumem características às quais, as soluções tradicionais de gestão de património, não conseguem dar resposta.
A solução Universal Life incorpora a flexibilidade necessária para dar resposta a estas questões.

Optimização Fiscal
Os prémios pagos por pessoas físicas estão
isentos de impostos;
Os prémios pagos por pessoas jurídicas podem estar isentos de impostos, dependendo da jurisdição da entidade;
A tributação incide nas mais valias referentes
a resgates antecipados;
Isento de tributação no processo de sucessão;
iLife + Top-UP (Fundo Dedicado/Unit-Linked):

a) Compensação horizontal de mais valias;
b) Compensação vertical de mais valias;
c) Regime especial de tributação dos seguros
de capitalização nos resgates (28% até 5ºano;
22,4% até 8ºano; 11,2% depois do 8º ano);

Flexibilidade
A Universal Life, com a flexibilidade que incorpora, configura a solução base para as exigências da
gestão e da proteção de ativos. Partindo da base
comum, toda a solução é construída como se de um
fato por medida se tratasse.

Segurança
O investidor pode escolher, para a sua solução Universal Life, a companhia de seguros, o banco depositário e a entidade gestora. Esta solução apresenta
os mais elevados níveis de segurança, estabilidade e
sigilo, próprios de países como o Canadá, Luxemburgo e Suíça.
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EXEMPLO
O empresário Miguel Rodrigues (com negócios em África, Brasil e Europa) depois
de receber a informação do seu gestor (no Dubai) de que a sua conta, tinha sido creditada, no valor de 2.5 milhões de USD, na sequência do último bom negócio internacional efetuado em Angola, optou pela solução Evolutio, para aplicar os fundos.
EVOLUTIO I:
UNIVERSAL LIFE

+ Benefício por morte
+ Valor do resgate antecipado garantido (2,5%)

EVOLUTIO II:
iLIFE INSURANCE

+ Seguro de Vida/Benefício por morte
+ Linha de Crédito/Fundo Dedicado

+ Seguro de Vida/Benefício por morte
+ Fundo Dedicado
+ Alavancagem

+ $ 6,3 Mio

+ $ 6,3 Mio

+ $ 2,1 Mio

+ $ 3,2 Mio

+ $ 6,3 Mio

+ $ 6,3 Mio

BENEFICIÁRIOS
LIQUIDEZ (FD)

- $ 2,5 Mio
CLIENTES

EVOLUTIO:
TOP-UP PREMIUM INSURANCE

BENEFICIÁRIOS
LIQUIDEZ (FD)

+ $ 6,3 Mio
BENEFICIÁRIOS

BENEFICIÁRIOS

+ $ 63 k

RENDA ANUAL (3%)

Com 50 anos, um património global de
7 milhões de USD, o Miguel, num bom
estado de saúde, validado pelo rigoroso
check-up médico, efetuado no Hospital
Americano em Paris, decidiu que a sua
empresa iria investir os 2.5 milhões de
USD num contrato de Seguro de Vida,
efetuado na maior companhia de seguros do Canadá.
6.3 milhões de USD é o valor que, em
caso da sua morte, os beneficiários partilharão seguindo a vontade do Miguel,
que decidiu atribuir valores diferentes aos
diferentes beneficiários. O Miguel ficou
agradado com a possibilidade de incluir
na lista de beneficiários, os filhos do seu
primeiro casamento (Manuel e o Alexandre), a filha que tem com a sua atual com-

BENEFICIÁRIOS

+ $ 96 k

RENDA ANUAL (3%)

panheira (Sara), a sua ex-mulher (Marta),
a sua atual companheira (Cátia), o seu
braço direito em Angola, que lhe permitiu construir o grupo de empresas que
tem (Sr. Paulo Lima), e uma bolsa social,
com o seu nome, na Fundação Educação
Portugal (FEP).

Para conseguir esta opção, o Broker, propôs que, com o valor do crédito de 2.1
milhões de USD e a alavancagem de 1.1
milhões de USD efetuada pelo Banco Europeu, o Miguel efetuasse um Fundo Dedicado (Unit-Linked), no Luxemburgo,
de 3.2 milhões de USD.

Como pretende continuar a sua atividade
empresarial, nomeadamente na Europa,
está a analisar as duas propostas apresentadas pelo Broker:

Com um Fundo Dedicado de 3.2 milhões
de USD e com uma gestão de perfil moderado, o Miguel consegue obter uma renda
anual de 3%, conseguindo manter o seu
património no mesmo nível e um rendimento anual de 96 mil USD.

a) Obter uma linha de crédito no valor de 2.1
milhões de USD, num banco europeu, oferecendo como colateral a apólice de seguro.
b) Obter uma renda anual de 96 mil USD,
que lhe permite fazer face aos seus gastos,
e dessa forma poder alocar poupança pessoal existente, aos seus novos projetos.

A informação contida neste folheto não dispensa a consulta atenta das condições gerais da propostas de seguro.
Consulte-nos para mais informações.

