
INVESTIMENTOS COM FUTURO
JANEIRO 2017

ADVERTÊNCIAS AO INVESTIDOR 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
O investimento em Fundos de Pensões 
da Futuro sem garantia de capital pode 
implicar a perda do capital investido.
O Fundo FUTURO PLUS garante  
o capital investido de 5 em 5 anos.  
O valor do capital garantido será  
deduzido da comissão de reembolso.

Para mais informações ligue 707 222 222 nos dias úteis das 8h30 às 17h30.
FUTURO - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A.
Capital Social € 2.566.800 | N.º único de Matrícula e de Pessoa Coletiva 501 965 963 | Registada na C.R.C. de Lisboa
Av. de Berna 10-2.º 1050 - 040 LISBOA | Tel.: 210416005 | www.futuro-sa.pt | apoioclientes@futuro-sa.pt.
Entidade autorizada e supervisionada pela ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.  
A comercialização de adesões individuais a Fundos de Pensões Abertos é supervisionada pela CMVM.

FALE CONNOSCO

A poupança mensal é fundamental
Pode começar com 15€ ou 25€/mês, consoante o Fundo escolhido.

Atualmente, temos cada vez mais necessidade de olhar a longo prazo e complementar  
o nosso futuro para além da pensão de reforma proporcionada pelo Estado, porque 

Até 31 de março, pode dar início a um investimento mensal, reforçar o que já tem ou  
-

tes para começar e, a partir de 150€, tem acesso a uma oferta especial, conforme pode 
consultar abaixo.
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O valor das Unidades de Participação detidas varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património dos Fundos de Pensões e 
-

lidades futuras. Não existe garantia de rendimento mínimo em nenhum Fundo de Pensões da Futuro. As Informações Fundamentais ao Investidor (IFI) 
dos Fundos de Pensões estão disponíveis em www.futuro-sa.pt, opção “IFI e Regulamentos”, na Futuro, nos balcões da Caixa Económica Montepio 
Geral e no site da CMVM: www.cmvm.pt.

1% para mensalidades a partir de 150€/Fundo, inclusive:
Inicie uma subscrição mensal nos Fundos de Pensões da Futuro e receba
1% do valor das mensalidades pagas entre 1/3/2017 e 30/6/2017.

Esta oferta será creditada, em Unidades de Participação, até 31/7/2017,  
se não houver interrupção da mensalidade, nem reembolso das  
mensalidades pagas.

Campanha também válida para as mensalidades já em vigor e abrange  
apenas subscrições efetuadas na Futuro ou aos Balcões da Caixa Económica 
Montepio Geral (CEMG), e unicamente nos seguintes Fundos: 
PPR 5 ESTRELAS, PPR PLATINIUM, PPR GERAÇÃO ACTIVA, FUNDO VIVA,  
FUNDO FUTURO XXI, FUNDO FUTURO CLÁSSICO, FUNDO FUTURO PLUS  
e PPA ACÇÃO FUTURO.

O Fundo PPR GARANTIA DE FUTURO não está abrangido por  
esta campanha.

Oferta válida apenas para adesões individuais e não acumulável com  
qualquer outro benefício aqui não mencionado. Crédito atribuído em  
função do valor de cada subscrição mensal por fundo.

PONTOS CHAVE DE UM PAGAMENTO MENSAL
f  Pagamento mínimo a partir de:  

15€ no PPR GERAÇAO ACTIVA*;  
25€ nos restantes Fundos.

f   
interromper, retomar ou cancelar  
o pagamento a qualquer momento.

Outros atributos dos fundos  
de pensões

f  Benefício Fiscal, até ao limite de  
300€ e 400€, consoante a sua idade, 
e está dependente do valor global de 
dedução de outras despesas  

f  Transferibilidade dos produtos  
entre si ou para qualquer outro  
produto congénere do mercado;

f  Conhecimento diário do valor do seu 
investimento, através da cotação da 
Unidade de Participação;

*  Este Fundo só pode ser adquirido aos  
Balcões da CEMG e até à idade de 45 anos.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL | caixa económica bancária, entidade com capital aberto ao investimento do público, com o capital institucional 
de 1.770 milhões de euros, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500792615, 
com sede na Rua Áurea, números 219 a 241, freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa | Mediador de Seguros Ligado n.º 207232327. Autorizada a exercer 
a atividade de mediação de contratos, em regime de exclusividade, de produtos de reforma ligados a Fundos de Pensões Abertos, PPR e PPA, em nome 
e por conta da FUTURO – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA. Informações e outros detalhes do registo disponíveis em www.asf.com.pt


