Viva
PPR XXI
Para garantir o futuro.

preserving people

Viva
PPR XXI
Preparar o seu complemento de reforma
com segurança.

SIMPLICIDADE
O VIVAPPR XXI concilia objetivos de poupança para
a reforma com a possibilidade de ter um aforro para
fazer face a imprevistos.
Com entregas mensais ou entregas únicas aumentará
a sua poupança de forma gradual.
SEGURANÇA /RENTABILIDADE/RIGOR
O VIVAPPR XXI garante-lhe o capital aplicado
e o rendimento acumulado. Desde o seu lançamento
tem proporcionado das mais altas rentabilidades
do mercado.
Beneficie da experiência e conhecimento da
Companhia tendo por base uma gestão prudencial
dos ativos financeiros.

TODAS AS VANTAGENS
> Reduzida tributação do rendimento e adiada para
o momento do levantamento;
> Isenção do Imposto sobre as transmissões gratuitas
(antigo imposto sobre sucessões e doações);
> Poupança revalorizada ao dia;
> Custo de subscrição pago uma só vez por entrega;
> Possibilidade de escolha do beneficiário
do seu contrato.
Através da nossa área reservada a Clientes pode
aceder à sua conta poupança a qualquer momento.
CONDIÇÕES DE LEVANTAMENTO
Os levantamentos sem penalização fiscal podem
ocorrer nas seguintes condições:
Na reforma por velhice ou a partir dos 60 anos da
Pessoa Segura, desde que as entregas tenham sido
realizadas há pelo menos 5 anos;
Por doença grave, invalidez, desemprego de longa
duração da Pessoa Segura, ou de qualquer dos
elementos agregado familiar.

Este folheto é um resumo promocional das condições do VIVAPPR XXI
– contrato de seguro comercializado pela Una Seguros de Vida S.A.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual
legalmente exigida.
Para mais informações contacte o seu agente ou visite-nos em
www.unaseguros.pt
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