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A PRÉVOIR está registada
na ASF sob o nº 1126.

A informação contida neste folheto é de caráter publicitário. Não dispensa a 
consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 

SOLUÇÃO REFORMA



PRÉVOIR PPR

UM PÉ-DE-MEIA
PARA A SUA REFORMA

Porquê subscrever um PRÉVOIR PPR? 

Simples de subscrever e super flexível  

UM PRODUTO
SEGURO

Vantagens do PRÉVOIR PPR

Capital garantido e rentabilidade
Não prevê taxa mínima garantida mas beneficiará 
anualmente das eventuais participações nos resultados 
distribuídos. No termo, garantimos o pagamento do capital 
constituído que será, pelo menos, igual à soma de todos os 
prémios pagos.

FIscalidade vantajosa
O Prévoir PPR proporciona-lhe benefícios fiscais 
específicos, de acordo com a legislação em vigor.  

O Plano de Poupança Reforma Prévoir PPR é um produto de 
poupança a médio ou longo prazo que visa a constituição de 
um complemento de reforma. 

Para construir, progressivamente, o seu complemento de 
reforma. Quanto mais cedo começar a poupar, maior 
será o seu pé-de-meia!

Para o ajudar a manter o seu nível de vida aquando da 
passagem para a reforma, sabendo que é um momento 
que se traduz por uma perda de rendimentos. 

VALORES MÍNIMOS DE ENTREGA

PRÉMIOS PERIÓDICOS
(min.)

PRÉMIO
ÚNICO
30in.)

+ INFORMAÇÕES

O Prévoir PPR adapta-se à sua disponibilidade financeira. 
É flexível porque pode optar por entregas únicas ou 
periódicas. Pode fazer, ainda, entregas suplementares. 

PRÉMIO 
ÚNICO
(min.)

ENTREGAS
SUPLEMENTARES

(min.)

125€300€

 Mensal  Trimestral   Semestral    Anual

25€ 75€ 150€ 300€ Encargos
Aquisição: 2% no máximo. 
Reembolso/Resgate nas condições previstas na lei: 0%, senão 2% sobre 
o montante reembolsado. 
Transferência para outra entidade: 0,5% do montante transferido. 
Não há custo de apólice nem encargos de fracionamento.

Prazo e duração
Até aos 60 anos de idade da pessoa segura, com a duração mínima de 
5 anos e 1 dia. 


