
Allianz Híbrido

Uma solução 
à medida do seu perfil
de investimento.

Seguros de A a Z.

parte
 de mim
 vai pelo seguro,

 outra gosta
 de arriscar.

www.allianz.pt

Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
R. Andrade Corvo, 32  1069-014 Lisboa
Telefone: +351 213 165 300 | Telefax: +351 213 165 570 
e-mail: info@allianz.pt 
Capital Social ₠39.545.400 | Pessoa Coletiva 500 069 514

Um investimento responsável exige que conheça as suas 
implicações e esteja disposto a aceitá-las. 

Este produto financeiro complexo:
- Pode implicar a perda de parte do capital investido;
- Pode implicar rendimento nulo ou negativo;
- Está sujeito ao risco de crédito da Companhia de Seguros Allianz 
 Portugal, S.A.;
- Implica que sejam suportados custos, comissões ou encargos;
- Implica em particular, que seja suportada uma Comissão de Subscrição 
 de no máximo 1,5%, uma Comissão de Resgate de no máximo 
 a totalidade da revalorização da componente de Poupança e uma 
 Comissão de Gestão da Componente Investimento de no máximo 1,5%;

Entidade Gestora: Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Entidade Responsável pela 
Publicidade: Ogilvy & Mather Portugal, Directo - Serviços S.A. Produto Financeiro Complexo.

Consulte o IFI disponível em www.cmvm.pt e www.allianz.pt. Não dispensa a consulta de 
informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Para mais informações sobre 
esta e outras soluções Allianz consulte o seu Mediador ou vá a www.allianz.pt.
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Consulte o IFI/ prospeto em www.cmvm.pt

TODOS OS INVESTIMENTOS TÊM RISCO

NÍVEL CRESCENTE DE ALERTA

Allianz Híbrido

A poupança que
se pode transformar
em investimento

O Allianz Híbrido é um produto inovador que 
combina a opção Poupança e a de Investimento. 
Na componente Poupança, o valor que investe, 
deduzido de eventuais encargos de subscrição, 
é garantido durante todo o prazo do contrato, 
acrescendo uma taxa de juro anual mínima 
que pode ser zero.

Já na componente Investimento terá a possibilidade 
de obter a valorização alcançada pelo fundo.

Allianz Híbrido
Poupança e investimento numa solução
com flexibilidade e liquidez.

• Capital garantido na poupança 
 até ao final do contrato 
• Possibilidade de Investimento em Fundos
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Allianz Híbrido

Componente Poupança Componente 
Investimento

A vertente Poupança do Allianz Híbrido tem como 
principal característica a garantia do capital, ou seja, 
o valor colocado nesta componente do seu contrato, 
deduzido de eventuais encargos de subscrição, 
é garantido pela Allianz Portugal até ao final 
do contrato. Ao capital acresce ainda o rendimento 
da taxa de juro mínima, cujo valor poderá ser, 
no limite, zero.

É a forma ideal para construir uma poupança 
de forma segura, reduzindo o risco, e beneficiar 
ainda do enquadramento fiscal dos Seguros de Vida 
na vertente poupança / capitalização.

A cada ciclo de 5 anos tem a possibilidade de resgatar 
o capital investido e os juros acumulados até à data, 
sem custos adicionais.
Caso precise de resgatar noutra altura, terá sempre 
a garantia de receber o capital que investiu, deduzido 
de eventuais encargos de subscrição, sendo que, 
por cada período de cinco anos, receberá também 
os juros desse mesmo período.

Para mais informações consulte o IFI disponível 
em www.cmvm.pt e www.allianz.pt

Pense num fundo de investimento e na forma 
como pode aplicar nele os seus rendimentos.
É esta a lógica da vertente Investimento do Allianz 
Híbrido. Um fundo onde poderá colocar parte do 
valor aplicado e onde terá a possibilidade 
de obter a valorização correspondente.

Nesta componente, tanto o capital investido como 
a valorização correspondente não são garantidos.

Fracionamento Prémio Mínimo

Mensal ₠ 25

Trimensal ₠ 75

Semestral ₠ 250

Anual ₠ 250

Único ₠ 250

Entrega Adicional ₠ 250

Para mais informações sobre esta 
e outras soluções Allianz consulte 
o seu Mediador ou vá a www.allianz.pt.   
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