Construa a
FORTALEZA do futuro
do seu Capital Humano

A FORTALEZA Seguros, disponibiliza uma oferta inovadora
na área de Fundos de Pensões, ajustada às necessidades
específicas de cada Cliente, oferecendo, desta forma,
uma alternativa aos produtos tradicionais para a gestão
e rentabilização de planos de Reforma.

VANTAGENS QUE TEMOS PARA OFERECER:
Gestão Especializada: A cargo da Entidade Gestora
ficará toda a componente referente à gestão de activos,
a comunicação e reporte à ARSEG (Agência Angolana
de Regulação e Supervisão de Seguros) e a aplicação
do Plano de Pensões;
Capitalização das Contribuições: O património dos Fundos
de Pensões é constituído por activos de diferentes classes
(bilhetes de tesouro, obrigações, acções, depósitos bancários,
imóveis, entre outros). Cada Cliente tem a possibilidade de,
em conjunto com a Sociedade Gestora, definir a política
de investimento que melhor se adeque ao perfil de risco
da população abrangida pelo Plano de Pensões;
Percepção de Valor para os Colaboradores: Poderão
acompanhar com regularidade a evolução das suas contas
individuais, resultantes das contribuições dos Associados,
no Fundo de Pensões, uma vez que o Fundo se encontrará
dividido em unidades de participação, com cotação diária.

DÊ MAIS VALOR À PROTECÇÃO
DO SEU FUTURO
Para as Empresas, a FORTALEZA Seguros
disponibiliza uma oferta específica através
da concepção de Fundos de Pensões
para os seus Colaboradores.

PLANOS DE PENSÕES

CONTRIBUIÇÃO
DEFINIDA (1)

COBERTURAS

BENEFÍCIO
DEFINIDO (2)

Desenho do Plano de Pensões, tendo em conta
a realidade do sector de cada Empresa
Elaboração dos contratos associados ao Plano de Pensões
bem como o pedido de autorização junto à ARSEG
Avaliações Actuariais tendo em conta as melhores
práticas internacionais e realidade demográfica
e financeira do mercado Angolano
Gestão dos Activos Financeiros do Fundo de Pensões
de forma adequada e prudente
Contabilização das responsabilidades com o Plano
de Pensões e correspondentes reportes de informação
Processamento de Pensões de acordo
com o Plano definido

UMA SOLUÇÃO PARA
O FUTURO DA SUA
EMPRESA E DOS
SEUS COLABORADORES
Os Fundos de Pensões são concebidos tendo
em conta a estratégia de Capital Humano
e a política de investimento das Organizações.

O processo de comunicação
regular aos colaboradores
sobre as contribuições será
efectuado pela Fortaleza,
para uma maior percepção
e valorização do benefício
por parte dos colaboradores

Disponibilização de Simulador para estimar
o valor da pensão de reforma

INCLUÍDO

A solução Fundo
de Pensões apresenta
duas soluções distintas,
contribuição definida
e benefício definido,
adequadas à necessidade
da sua Empresa para
garantia do futuro
do seu Capital Humano

NÃO INCLUÍDO

Definições:
(1) Contribuição Definida: plano de pensões em
que as contribuições são previamente definidas
- uma percentagem do salário mensal de cada
colaborador - os benefícios serão os determinados
em função do montante das contribuições entregues
acrescido dos rendimentos acumulados.
(2) Benefício Definido: plano de pensões em que
os benefícios são previamente definidos - uma
percentagem do salário à data da reforma - e as
contribuições são calculadas por forma a garantir
o pagamento daqueles benefícios.

Fornecemos a cada Cliente Empresa as melhoers soluções,
com o objectivo de potenciar a captação e a retenção dos
melhores talentos de Capital Humano das suas Organizações
e do Mercado, optimizando continuamente os custos associados
ao Plano de Pensão definido.

PRODUTOS FORTALEZA

Proteja-se a si, à sua família e à sua empresa:
SEGURO AUTOMÓVEL
Garantia de protecção da sua viatura através
de um amplo conjunto de coberturas base + opcionais.

SEGURO AUTOFROTA
Garantia de protecção das viaturas da sua Empresa
através de um amplo conjunto de coberturas.

SEGURO VIAGEM
Garantia de protecção em viagem através de uma ampla
cobertura geográfica com diversas opções de períodos.

SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO
Assistência médica e hospitalar para os Colaboradores
da sua Empresa.

SOLUÇÃO SAÚDE INTERNACIONAL
O melhor tratamento hospitalar numa das mais conceituadas
clínicas da Europa (Clínica Universitária de Navarra).

SEGURO VIDA RISCO
Garantia da protecção do seu crédito em caso de morte ou invalidez,
permitindo à sua família a devida estabilidade financeira.

SEGURO MULTIRRISCOS PROTECÇÃO CASA
Garantia de protecção do seu lar contra todo o tipo de riscos
consoante as suas necessidades.

SEGURO MULTIRRISCOS INCÊNDIO E OUTROS DANOS
Garantia de protecção certa contra todo o tipo de imprevistos.

