
  
 

Consulte as condições de pagamento do valor de resgate e do valor de reembolso no vencimento dos contratos, designadamente as diligências, documentos 
exigíveis e dos prazos máximos estabelecidos para o efeito e aplicáveis aos produtos de seguros e operações de Capitalização. 

PPR’s com garantia de capital 

Situação  Diligência  Documentos Necessários  Prazo de pagamento  

Resgate 
Antecipado 

O Tomador do Seguro ou a Pessoa Segura, 
conforme aplicável, deverá entregar um pedido de 
resgate antecipado acompanhado dos 
"Documentos Necessários" em qualquer balcão do 
Banco Santander Totta ou diretamente na 
Santander Totta Seguros. 

• Bilhete de identidade e cartão de contribuinte 
ou, em alternativa, cartão de cidadão; (1) 

• Até 10 dias úteis contados 
a partir da data de receção 
de todos os documentos 
necessários; 

Reembolso em 
caso de morte 

da Pessoa 
Segura 

O Beneficiário designado para o efeito deverá 
entregar o pedido de reembolso acompanhado dos 
"Documentos Necessários" em qualquer balcão do 
Banco Santander Totta ou diretamente na 
Santander Totta Seguros. 

• Bilhete de identidade e cartão de contribuinte 
ou, em alternativa, cartão de cidadão;  
• Certidão de óbito da pessoa segura (1) 
• Documento comprovativo da qualidade de 
Herdeiro ou Beneficiário; 

• Até 20 dias úteis contados 
a partir da data de receção 
de todos os documentos 
necessários; 

Reembolso no 
Vencimento do 

Contrato  

Se não estiverem reunidas as condições para 
pagamento do valor do reembolso, o Tomador do 
Seguro ou o Beneficiário designado para o efeito, 
após receção da respetiva carta de vencimento, 
deverá entregar um pedido de reembolso, 
acompanhado dos "Documentos Necessários" em 
qualquer balcão do Banco Santander Totta ou 
diretamente na Santander Totta Seguros. 

• Bilhete de identidade e cartão de contribuinte 
ou, em alternativa, cartão de cidadão; 

• Até 5 dias úteis contados a 
partir da data de receção de 
todos os documentos 
necessários 

 

(1) Quando aplicável, será solicitada a certidão do registo civil onde conste o estado civil da Pessoa Segura ao tempo da subscrição e/ou  por 
convenção antenupcional; 
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Situação  Diligência  Documentos Necessários  Prazo de pagamento  

Resgate 
Antecipado 

O tomador do seguro ou a pessoa segura, conforme 
aplicável deverá entregar um pedido de resgate 
antecipado acompanhado dos "Documentos 
Necessários" em qualquer balcão do Banco 
Santander Totta ou diretamente na Santander Totta 
Seguros. 

• Bilhete de identidade e Cartão de Contribuinte 
ou, em alternativa, cartão de Cidadão; 

• Até 10 dias úteis contados 
a partir da data de receção 
de todos os documentos 
necessários; 

Reembolso em 
caso de 

morte/Invalidez 
da pessoa 

Segura 

O Beneficiário designado para o efeito deverá 
entregar o pedido de reembolso acompanhado dos 
"Documentos Necessários" em qualquer balcão do 
Banco Santander Totta ou diretamente na Santander 
Totta Seguros. 

• Bilhete de identidade e Cartão de Contribuinte 
ou, em alternativa, cartão de Cidadão; 
• Certidão de óbito da pessoa segura e outros 
documentos adicionais inerentes à participação 
do sinistro, conforme aplicável; 
• Documento comprovativo da qualidade de 
Herdeiro ou Beneficiário; 

• Até 20 dias úteis contados 
a partir da data de receção 
de todos os documentos 
necessários; 

Reembolso no 
Vencimento do 

Contrato 

O Beneficiário designado para o efeito, após receção 
da respetiva carta de vencimento, e se não 
estiverem reunidas as condições para pagamento do 
valor do reembolso, deverá entregar um pedido de 
reembolso acompanhado dos "Documentos 
Necessários" em qualquer balcão do Banco 
Santander Totta ou diretamente na Santander Totta 
Seguros. 

• Bilhete de identidade e Cartão de Contribuinte 
ou, em alternativa, cartão de Cidadão; 

• Até 5 dias úteis contados 
a partir da data de receção 
de todos os documentos 
necessários; 

 


