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       Capital    Novo valor             .                .                 .           € 

 

A ter em atenção: 

• A transferência parcial mínima é de 500 EUR por fundo.  

• Tem de permanecer um mínimo de 1500 EUR em cada fundo  

• Não é possível fazer transferências nos 30 dias antes e depois da data de garantia.  

• Pedidos recebidos antes das 15h serão processados no mesmo dia. 

• Pedidos recebidos após as 15h serão processados no dia útil seguinte.  

 

       Resgate 

 

       Total 

 

A ter em atenção:  

• Pedidos recebidos antes das 15h serão processados no mesmo dia. 

• Pedidos recebidos após as 15h serão processados no dia útil seguinte.  

• Pedidos na data de garantia deverão ser feitos pelo menos 2 dias antes da data de garantia. 

 

       Parcial  Valor            .                 .                 .            € 

 

Fundo ___________________ N.º de UC                 .                  valor           .                .                 .            € 

Fundo ___________________ N.º de UC                 .                  valor           .                .                 .            € 

Fundo ___________________ N.º de UC                 .                  valor           .                .                 .            € 

 

A ter em atenção:  

• O resgate parcial mínimo é de 500 EUR por fundo, não podendo exceder 90% to valor total 

do fundo.  

• Tem de permanecer um mínimo de 1500 EUR no fundo. 

• Não é possível fazer resgates parciais nos 30 dias antes e depois da data de garantia.  

• Pedidos recebidos antes das 15h serão processados no mesmo dia. 

• Pedidos recebidos após as 15h serão processados no dia útil seguinte.  

 

         Dados Bancários 

Por favor indique o IBAN e BIC/SWIFT onde pretende receber o dinheiro. 

      





AXA Life Europe dac • Registada na Irlanda com o número 410727 • Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, 
Dublin D01 HP90, • Irlanda • TAX Reg. No. IE 6430727D • Diretor Executivo: Eoin Lynam • A AXA Life Europe 
dac é regulada pelo Central Bank of Ireland • Tel: 800 788 789• e-mail: info.prt@axa-lifeeurope.com 

A prestação de produtos e serviços pela AXA Life Europe pode implicar a transferência dos dados 
pessoais para países terceiros (que não pertençam á União Europeia ou Espaço Economico Europeu). 
Nesses casos, a AXA Life Europe implementará as medidas necessárias e adequadas á luz da lei 
aplicável para assegurar a proteção de dados pessoais objeto de uma tal transferência. A AXA Life 
Europe guarda os dados pelo período de relação contratual estabelecida, exceto se obrigada por lei 
a conservar os dados por prazo superior.  
 
Os Titulares dos dados poderão solicitar, a todo o tempo, acesso aos dados pessoais que lhe digam 
respeito, bem como a retificação, eliminação ou a limitação do seu tratamento, a portabilidade dos 
seus dados, ou opor-se ao seu tratamento (com exceção aos dados estritamente necessários para a 
prestação do serviço) mediante pedido por escrito através de Data Protection Officer, AXA Life 
Europe, Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin D01 HP90, Irlanda) Sem prejuízo de qualquer 
outra via de recurso administrativo ou judicial, os Titulares dos dados têm o direito a apresentar 
uma reclamação á Data Protection Commission, Canal House, Station Road, Portarlington, Co Laois, 
Irlanda, ou a outra autoridade de controle competente nos termos da lei, caso considerem que os 
seus dados não estão a ser objeto de tratamento legítimo por parte da AXA Life Europe. 
 
A AXA Life Europe poderá tratar os dados pessoais de forma a avaliar o nível de risco á subscrição de 
seguro com base no tratamento automatizado (i.e. sem intervenção humana) os dados pessoais, 
consubstanciando uma decisão que poderá produzir efeitos na esfera jurídica do titular, 
designadamente no que respeita á cotação do seguro. Neste sentido a AXA Life Europe 
compromete-se a adotar as medidas adequadas para salvaguardar os direitos, liberdades e 
interesses legítimos dos Titulares dos dados, designadamente o direito a obter intervenção humana 
por parte da AXA Life Europe, manifestar o seu ponto de vista e contestar a decisão em causa.  
 
A preencher pelo tomador do seguro, se pessoa Singular: 
 
       Declaro ser o representante legal e titular das responsabilidades parentais do(s) menor(es) 
identificados ou estar devidamente autorizado pelo representante legal e titular das , 
responsabilidades parentais do(s) menor(es) identificados, e que fui informados dos termos de 
tratamento de dados pessoais, pela AXA Life Europe, para as finalidades descritas e nos termos 
anteriormente dispostos.  
 
       Consinto que a marca AXA Life Europe tenha acesso aos dados pessoais conservados no âmbito 
da relação estabelecida. 
 
A preencher pessoa segura: 
 
       Declaro ser o representante legal e titular das responsabilidades parentais do(s) menor(es) 
identificados ou estar devidamente autorizado pelo representante legal e titular das , 
responsabilidades parentais do(s) menor(es) identificados, e que fui informados dos termos de 
tratamento de dados pessoais, pela AXA Life Europe, para as finalidades descritas e nos termos 
anteriormente dispostos. 

       Consinto que a marca AXA Life Europe tenha acesso aos dados pessoais conservados no âmbito 
da relação estabelecida. 
 
 
 
 
 

      

       

      

       




