
 

NORMA INTERNACIONAL DE RELATO FINANCEIRO 4 

Contratos de Seguro 

OBJECTIVO 

1. O objectivo desta IFRS é especificar o relato financeiro para contratos 
de seguro por parte de uma entidade que emita esses contratos (des
crita nesta IFRS como seguradora) até que o Conselho termine a 
segunda fase do seu projecto sobre contratos de seguro. Em particular, 
esta IFRS exige: 

a) melhorias limitadas na contabilização de contratos de seguro por 
parte de seguradoras; 

b) divulgação que identifique e explique as quantias nas demonstra
ções financeiras de uma seguradora resultantes de contratos de 
seguro e que ajude os utentes dessas demonstrações financeiras a 
compreender a quantia, a tempestividade e a incerteza de fluxos de 
caixa futuros derivados de contratos de seguro. 

ÂMBITO 

2. Uma entidade deve aplicar esta IFRS a: 

a) contratos de seguro (incluindo contratos de resseguro) que emita e 
a contratos de resseguro que detenha. 

b) instrumentos financeiros que emita com uma característica de 
participação discricionária (ver parágrafo 35.). A IFRS 7 Instru
mentos Financeiros: Divulgações exige a divulgação relativa a 
instrumentos financeiros, incluindo instrumentos financeiros que 
contenham essas características. 

▼M56 
3. Esta IFRS não trata de outros aspetos da contabilização por parte de 

seguradoras, tais como a contabilização de ativos financeiros detidos 
por seguradoras e de passivos financeiros emitidos por seguradoras 
(ver a IAS 32 Instrumentos Financeiros: Apresentação, IFRS 7 e 
IFRS 9 Instrumentos Financeiros), exceto: 

a) O parágrafo 20A permite que as seguradoras que preencham de
terminados critérios apliquem uma isenção temporária da IFRS 9; 

b) O parágrafo 35B permite que as seguradoras apliquem a aborda
gem de sobreposição a ativos financeiros designados; e 

c) O parágrafo 45 permite que as seguradoras reclassifiquem, em 
circunstâncias específicas, alguns ou todos os seus ativos financei
ros por forma a que sejam mensurados pelo justo valor através dos 
resultados. 

▼M54 
4. Uma entidade não deve aplicar esta IFRS a: 

▼B 
a) garantias de produtos emitidas directamente por um fabricante, 

negociante ou retalhista (ver a IAS 18 Rédito e a IAS 37 Provi
sões, Passivos Contingentes e Activos Contingentes); 

▼B 
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b) activos e passivos de empregadores segundo planos de benefícios 
de empregados (ver a IAS 19 Benefícios dos Empregados e a IFRS 
2 Pagamento com Base em Acções) e obrigações de benefícios de 
reforma relatados por planos de benefícios de reforma definidos 
(ver a IAS 26 Contabilização e Relato de Planos de Benefícios de 
Reforma); 

▼M54 
c) direitos contratuais ou obrigações contratuais que estejam depen

dentes do futuro uso, ou direito de uso, de um item não financeiro 
(por exemplo, algumas taxas de licença, royalties, pagamentos de 
locação variáveis e itens semelhantes), bem como a garantia de 
valor residual de um locatário embutida numa locação (ver IFRS 
16 Locações, IFRS 15 Rédito de Contratos com Clientes e IAS 38 
Ativos Intangíveis); 

▼M53 
d) contratos de garantia financeira, salvo se o emitente tiver indicado 

anteriormente, de modo explícito, que considera esses contratos 
como contratos de seguro e tiver efetuado a contabilização aplicá
vel aos contratos de seguros, caso em que pode decidir aplicar quer 
a IAS 32, a IFRS 7 e a IFRS 9 quer esta IFRS a esses contratos de 
garantia financeira. O emitente poderá tomar essa decisão contrato 
a contrato, tornando-se no entanto cada uma dessas decisões irre
vogável; 

▼B 
e) retribuição contingente a pagar ou a receber numa concentração de 

actividades empresariais (ver a IFRS 3 Concentrações de Activi
dades Empresariais); 

f) contratos de seguro directos que uma entidade detenha (i.e., con
tratos de seguro directos em que a entidade é o tomador do segu
ro). Contudo, um cedente deve aplicar esta IFRS a contratos de 
resseguro que detenha. 

▼M56 
5. Por motivos de facilidade de referência, esta IFRS descreve qualquer 

entidade que emita um contrato de seguro como uma seguradora, quer 
o emitente seja ou não considerado uma seguradora para fins legais ou 
de supervisão. Todas as referências a uma seguradora nos parágrafos 
3, alíneas a) e b), 20A–20Q, 35B–35N, 39B–39M e 46–49 devem ser 
entendidas como abrangendo igualmente um emitente de um instru
mento financeiro que contenha uma característica de participação dis
cricionária. 

▼B 
6. Um contrato de resseguro é um tipo de contrato de seguro. Em 

conformidade, todas as referências nesta IFRS a contratos de seguro 
também se aplicam a contratos de resseguro. 

Derivados embutidos 

▼M53 
7. A IFRS 9 exige que uma entidade separe alguns derivados embutidos 

do seu contrato de acolhimento, os mensure pelo justo valor e inclua 
as alterações nesse justo valor nos resultados. A IFRS 9 aplica-se aos 
derivados embutidos num contrato de seguro a não ser que o derivado 
embutido seja ele próprio um contrato de seguro. 

▼B 

02008R1126 — PT — 01.01.2019 — 018.001 — 597



 

8. Como exceção aos requisitos da IFRS 9, uma seguradora não neces
sita de separar, e mensurar pelo justo valor, a opção de um segurado 
de resgatar um contrato de seguro por uma quantia fixa (ou por uma 
quantia baseada numa quantia fixa e numa taxa de juro), mesmo se o 
preço de exercício diferir da quantia escriturada do passivo que re
presenta o contrato de seguro de acolhimento. No entanto, os requi
sitos da IFRS 9 aplicam-se a uma opção put ou a uma opção de 
resgate de caixa embutida num contrato de seguros se o valor do 
resgate variar em resposta à alteração numa variável financeira (tal 
como um preço ou um índice de capital próprio ou de mercadorias), 
ou numa variável não financeira que não seja específica de uma parte 
no contrato. Além disso, esses requisitos também se aplicam se a 
capacidade do detentor para exercer uma opção put ou uma opção 
de resgate de caixa for despoletada por uma alteração numa variável 
desse tipo (por exemplo, uma opção put que possa ser exercida se um 
índice de um mercado de ações atingir um nível especificado). 

▼B 
9. O parágrafo 8. aplica-se igualmente a opções de resgate de um ins

trumento financeiro contendo uma característica de participação dis
cricionária. 

Separação de componentes de depósito 

10. Alguns contratos de seguro contêm tanto uma componente de seguro 
como uma componente de depósito. Em alguns casos, é exigido ou 
permitido a uma seguradora que separe essas componentes: 

a) a separação é exigida se ambas as condições seguintes se verifi
carem: 

i) a seguradora pode mensurar a componente de depósito (in
cluindo qualquer opção de resgate embutida) separadamente 
(i.e., sem considerar a componente de seguro), 

ii) as políticas contabilísticas da seguradora não exigem, de outro 
modo, que ela reconheça todas as obrigações e direitos resul
tantes da componente de depósito; 

b) a separação é permitida, mas não exigida, se a seguradora puder 
mensurar a componente de depósito separadamente tal como defi
nido na alínea a)i) mas as suas políticas contabilísticas exigirem 
que reconheça todas as obrigações e direitos resultantes da com
ponente de depósito, independentemente da base usada para men
surar esses direitos e obrigações. 

c) a separação é proibida se uma seguradora não puder mensurar a 
componente de depósito separadamente tal como definido na 
alínea a)i). 

11. Segue-se um exemplo de um caso em que as políticas contabilísticas 
da seguradora não exigem que ela reconheça todas as obrigações 
resultantes de uma componente de depósito. Um cedente recebe com
pensação por perdas de uma resseguradora, mas o contrato obriga o 
cedente a pagar a compensação em anos futuros. Essa obrigação 
resulta de uma componente de depósito. Se as políticas contabilísticas 
do cedente permitissem de outro modo que ele reconhecesse a com
pensação como rendimento sem reconhecer a obrigação resultante, 
seria exigida a separação. 

▼M53 
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12. Para separar um contrato, uma seguradora deve: 

a) Aplicar esta IFRS ao componente segurador. 

b) Aplicar a IFRS 9 ao componente de depósito. 

▼B 
RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO 

Isenção temporária de algumas outras IFRS 

13. Os parágrafos 10.-12. da IAS 8 Políticas Contabilísticas, Alterações 
nas Estimativas Contabilísticas e Erros especificam critérios que uma 
entidade deve usar ao desenvolver uma política contabilística se ne
nhuma IFRS se aplicar especificamente a um determinado item. Con
tudo, esta IFRS isenta uma seguradora de aplicar esses critérios às 
suas políticas contabilísticas relativamente a: 

a) contratos de seguro que emita (incluindo custos de aquisição rela
cionados e activos intangíveis relacionados, tais como os descritos 
nos parágrafos 31. e 32.); e 

b) contratos de resseguro que detenha. 

14. Não obstante, esta IFRS não isenta uma seguradora de algumas im
plicações dos critérios enunciados nos parágrafos 10.-12. da IAS 8. 
Especificamente, uma seguradora: 

a) não deve reconhecer como passivo quaisquer provisões relativas a 
possíveis sinistros futuros, se esses sinistros resultarem de contra
tos de seguro que não existam ►M5 no fim do período de re
lato ◄ (tais como provisões para riscos catastróficos e provisões 
para desvios de sinistralidade); 

b) deve realizar o teste de adequação das responsabilidades descrito 
nos parágrafos 15.-19.; 

c) deve remover um passivo por contrato de seguro (ou uma parte de 
um passivo por contrato de seguro) ►M5 da sua demonstração da 
posição financeira ◄ quando, e apenas quando, for extinto — isto 
é, quando a obrigação especificada no contrato for satisfeita, can
celada ou expirar; 

d) não deve compensar: 

i) activos por contrato de resseguro em função dos passivos por 
contrato de seguro relacionados, ou 

ii) rendimentos ou gastos de contratos de resseguro em função do 
rendimentos ou gastos dos contratos de seguro relacionados; 

e) deve considerar se os activos por contrato de resseguro estão com 
imparidade (ver o parágrafo 20.). 

Teste de adequação das responsabilidades 

15. Uma seguradora deve avaliar ►M5 no fim de cada período de re
lato ◄ se os seus passivos por contrato de seguro reconhecidos são 
adequados, usando estimativas correntes de fluxos de caixa futuros de 
acordo os seus contratos de seguro. Se essa avaliação mostrar que a 
quantia escriturada dos seus passivos por contrato de seguro (menos 
os custos de aquisição diferidos relacionados e os activos intangíveis 
relacionados, tais como os discutidos nos parágrafos 31. e 32.) é 
inadequada à luz dos fluxos de caixa futuros estimados, a totalidade 
da deficiência deve ser reconhecida nos lucros ou prejuízos. 

▼M53 
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16. Se uma seguradora aplicar um teste de adequação das responsabilida
des que satisfaça os requisitos mínimos especificados, esta IFRS não 
impõe qualquer requisito adicional. Os requisitos mínimos são os 
seguintes: 

a) O teste toma em consideração as estimativas correntes de todos os 
fluxos de caixa contratuais, e de fluxos de caixa relacionados tais 
como custos de gestão de sinistros, bem como de fluxos de caixa 
resultantes de opções e garantias embutidas; 

b) Se o teste mostrar que o passivo é inadequado, a totalidade da 
deficiência é reconhecida nos lucros ou prejuízos. 

17. Se as políticas contabilísticas de uma seguradora não exigirem um 
teste de adequação das responsabilidades que satisfaça os requisitos 
mínimos do parágrafo 16., a seguradora deve: 

a) determinar a quantia escriturada dos passivos por contrato de se
guro relevantes ( 1 ) menos a quantia escriturada de: 

i) quaisquer custos de aquisição diferidos relacionados, e 

ii) quaisquer activos intangíveis relacionados, tais como os adqui
ridos numa concentração de actividades empresariais ou numa 
transferência de carteira (ver parágrafos 31. e 32.). Contudo, os 
activos por contrato de resseguro relacionados não são consi
derados porque uma seguradora contabiliza-os separadamente 
(ver parágrafo 20.); 

b) determinar se a quantia descrita na alínea a) é inferior à quantia 
escriturada que seria exigida caso os passivos por contrato de 
seguro relevantes estivessem dentro do âmbito da IAS 37. Se for 
inferior, a seguradora deve reconhecer a totalidade da diferença 
nos lucros ou prejuízos e reduzir a quantia escriturada dos custos 
de aquisição diferidos relacionados ou dos activos intangíveis re
lacionados ou aumentar a quantia escriturada das responsabilidades 
de seguro relevantes. 

18. Se o teste de adequação das responsabilidades de uma seguradora 
satisfizer os requisitos mínimos do parágrafo 16., o teste é aplicado 
ao nível de agregação especificado nesse teste. Se o teste de adequa
ção das responsabilidades não satisfizer esses requisitos mínimos, a 
comparação descrita no parágrafo 17. deve ser feita ao nível de uma 
carteira de contratos que estejam sujeitos a riscos amplamente seme
lhantes e geridos em conjunto como uma carteira única. 

19. A quantia descrita no parágrafo 17.b) (i.e., o resultado da aplicação da 
IAS 37) deve reflectir margens futuras de investimento (ver parágrafos 
27.-29.) se, e apenas se, a quantia descrita no parágrafo 17.a) também 
reflectir essas margens. 

Imparidade de activos por contrato de resseguro 

20. Se um activo por contrato de resseguro de um cedente estiver com 
imparidade, o cedente deve reduzir a sua quantia escriturada em con
formidade e reconhecer essa perda por imparidade nos lucros ou 
prejuízos. Um activo por contrato de resseguro está com imparidade 
se, e apenas se: 

▼B 
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a) existir prova objectiva, como resultado de um acontecimento que 
tenha ocorrido após o reconhecimento inicial do activo por con
trato de resseguro, de que o cedente possa não receber todas as 
quantias que lhe são devidas nos termos do contrato; e 

b) esse acontecimento tiver um impacto fiavelmente mensurável sobre 
as quantias que o cedente receberá da resseguradora. 

▼M56 

Isenção temporária da IFRS 9 

20A A IFRS 9 aborda a contabilidade dos instrumentos financeiros e 
produz efeitos para períodos anuais com início em ou após 1 de 
janeiro de 2018. Contudo, para uma seguradora que preencha os 
critérios previstos no parágrafo 20B, esta IFRS prevê uma isenção 
temporária que permite, mas não exige, que a seguradora aplique 
a IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração 
ao invés da IFRS 9 para períodos anuais com início antes de 1 de 
janeiro de 2021. Uma seguradora que aplique a isenção temporá
ria da IFRS 9 deve: 

a) Utilizar os requisitos da IFRS 9 que sejam necessários para 
assegurar as divulgações exigidas nos parágrafos 39B-39J desta 
IFRS; e 

b) Aplicar todas as outras IFRS aplicáveis aos seus instrumentos 
financeiros, exceto conforme descrito nos parágrafos 20A-20Q, 
39B-39J e 46-47 desta IFRS. 

20B Uma seguradora pode aplicar a isenção temporária da IFRS 9 se, 
e só se: 

a) Não tiver aplicado anteriormente nenhuma versão da IFRS 
9 ( 1 ), com exceção apenas dos requisitos para a apresentação 
dos lucros e perdas resultantes de passivos financeiros designa
dos pelo justo valor através dos resultados dos parágrafos 
5.7.1, alínea c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5–B5.7.20 da IFRS 
9; e 

b) As suas atividades estão predominantemente relacionadas com 
seguros, conforme descrito no parágrafo 20D, na sua data 
anual de relato imediatamente anterior a 1 de abril de 2016, 
ou numa data de relato anual posterior conforme especificado 
no parágrafo 20G. 

20C Uma seguradora que aplique a isenção temporária da IFRS 9 pode 
optar por aplicar apenas os requisitos para a apresentação dos lucros e 
perdas resultantes de passivos financeiros designados pelo justo valor 
através dos resultados dos parágrafos 5.7.1, alínea c), 5.7.7–5.7.9, 
7.2.14 e B5.7.5–B5.7.20 da IFRS 9. Se uma seguradora optar por 
aplicar estes requisitos, deve aplicar as disposições transitórias rele
vantes da IFRS 9, divulgar o facto de que aplicou esses requisitos e 
fornecer numa base contínua as divulgações conexas estabelecidas nos 
parágrafos 10-11 da IFRS 7 (conforme emendada pela IFRS 9 
(2010)). 

▼B 
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20D As atividades de uma seguradora estão predominantemente relaciona
das com seguros se, e só se: 

a) A quantia escriturada dos seus passivos resultantes de contratos 
dentro do âmbito desta IFRS, incluindo quaisquer componentes 
de depósito ou derivados embutidos desligados de contratos de 
seguro em aplicação dos parágrafos 7-12 desta IFRS, for signifi
cativa em comparação com a quantia escriturada total de todos os 
seus passivos; e 

b) A percentagem da quantia escriturada total dos seus passivos rela
cionados com seguros (ver o parágrafo 20E) em relação à quantia 
escriturada total de todos os seus passivos for: 

i) superior a 90 por cento, ou 

ii) igual ou inferior a 90 por cento mas superior a 80 por cento, e 
a seguradora não exercer uma atividade significativa não rela
cionada com seguros (ver o parágrafo 20F). 

20E Para efeitos da aplicação do parágrafo 20D, alínea b), os passivos 
relacionados com seguros incluem: 

a) Passivos resultantes de contratos abrangidos por esta IFRS, con
forme descrito no parágrafo 20D, alínea a); 

b) Passivos de contratos de investimento não derivados mensurados 
pelo justo valor através dos resultados mediante a aplicação da IAS 
39 (incluindo os contabilizados pelo justo valor através dos resul
tados aos quais a seguradora tenha aplicado os requisitos da IFRS 
9 relativos à apresentação dos ganhos e perdas (ver parágrafos 
20B, alínea a), e 20C); e 

c) Passivos que surgem porque a seguradora emite ou cumpre obri
gações resultantes dos contratos referidos nas alíneas a) e b). São 
exemplos desses passivos os derivados utilizados para atenuar ris
cos resultantes desses contratos e dos ativos que os suportam, os 
passivos por impostos relevantes, como os passivos por impostos 
diferidos devido a diferenças temporárias tributáveis sobre passivos 
resultantes desses contratos, e os instrumentos de dívida emitidos 
que são incluídos no capital regulamentar da seguradora. 

20F Ao avaliar se exerce uma atividade significativa não relacionada com 
seguros para efeitos de aplicação do parágrafo 20D, alínea b), suba
línea ii), uma seguradora deve considerar: 

a) Apenas as atividades com as quais pode obter rendimentos e in
correr em despesas; e 

b) Fatores quantitativos ou qualitativos (ou ambos), incluindo infor
mações publicamente disponíveis como a classificação setorial que 
os utilizadores de demonstrações financeiras aplicam à seguradora. 

20G O parágrafo 20B, alínea b), requer que uma entidade avalie se é 
elegível para a isenção temporária da IFRS 9 na sua data de relato 
anual imediatamente anterior a 1 de abril de 2016. Após essa data: 

a) Uma entidade anteriormente elegível para a isenção temporária da 
IFRS 9 deve reavaliar se as suas atividades estão predominante
mente relacionadas com seguros numa data de relato anual poste
rior se, e só se, tiver havido uma alteração nas atividades da 
entidade, conforme descrito nos parágrafos 20H-20I, durante o 
período anual que terminou nessa data. 
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b) Uma entidade que não era anteriormente elegível para a isenção 
temporária da IFRS 9 pode reavaliar se as suas atividades estão 
predominantemente relacionadas com seguros numa data de relato 
anual posterior anterior a 31 de dezembro de 2018 se, e só se, tiver 
havido uma alteração nas suas atividades, conforme descrito nos 
parágrafos 20H-20I, durante o período anual que terminou nessa 
data. 

20H Para efeitos da aplicação do parágrafo 20G, uma alteração nas ativi
dades de uma entidade é uma alteração que: 

a) É decidida pelos dirigentes superiores da entidade em resultado de 
alterações externas ou internas; 

b) É significativa para as operações da entidade; e 

c) É demonstrável a partes externas. 

Consequentemente, só se considera que tem lugar uma tal alteração 
quando uma entidade inicia ou cessa o exercício de uma atividade que 
seja significativa para as suas operações ou quando altera significati
vamente a magnitude de uma das suas atividades; por exemplo, 
quando a entidade adquiriu, alienou ou encerrou um segmento de 
atividade. 

20I As alterações nas atividades de uma entidade, conforme descritas no 
parágrafo 20H, deverão ser muito pouco frequentes. As alterações que 
se seguem não são consideradas alterações nas atividades de uma 
entidade para efeitos da aplicação do parágrafo 20G: 

a) Uma alteração na estrutura de financiamento da entidade que, por 
si só, não afete as atividades com as quais a entidade obtém 
rendimentos e incorre em despesas; 

b) A intenção da entidade vender um segmento de atividade, mesmo 
que os ativos e passivos sejam classificados como detidos para 
venda em aplicação da IFRS 5 Ativos Não Correntes Detidos 
para Venda e Unidades Operacionais Descontinuadas. Uma in
tenção de vender um segmento de atividade pode alterar as ativi
dades de uma entidade e dar origem a uma reavaliação no futuro, 
mas não afeta desde logo os passivos reconhecidos na sua demons
tração da posição financeira. 

20J Se uma entidade deixar de ser elegível para a isenção temporária da 
IFRS 9 em resultado de uma reavaliação (ver o parágrafo 20G, 
alínea a)), só pode continuar a aplicar a isenção temporária da IFRS 
9 até ao final do período anual que começou imediatamente após essa 
reavaliação. Não obstante, a entidade deve aplicar a IFRS 9 aos 
períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2021. Por 
exemplo, se uma entidade determinar que já não é elegível para a 
isenção temporária da IFRS 9 em aplicação do parágrafo 20G, 
alínea a), em 31 de dezembro de 2018 (o final do seu período anual), 
só pode continuar a aplicar a isenção temporária da IFRS 9 até 
31 de dezembro de 2019. 
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20K Uma seguradora que tenha anteriormente optado por aplicar a isenção 
temporária da IFRS 9 pode, no início de qualquer período anual 
posterior, optar de forma irrevogável pela aplicação da IFRS 9. 

Adotante pela primeira vez 

20L Um adotante pela primeira vez, conforme definido na IFRS 1 Adoção 
Pela Primeira Vez das Normas Internacionais de Relato Financeiro, 
pode aplicar a isenção temporária da IFRS 9 descrita no parágrafo 
20A se, e só se, preencher os critérios descritos no parágrafo 20B. Ao 
aplicar o parágrafo 20B, alínea b), o adotante pela primeira vez deve 
utilizar as quantias escrituradas determinadas por aplicação das IFRS 
na data especificada nesse parágrafo. 

20M A IFRS 1 contém requisitos e isenções aplicáveis aos adotantes pela 
primeira vez. Esses requisitos e isenções (por exemplo, parágrafos 
D16-D17 da IFRS 1) não se sobrepõem aos requisitos dos parágrafos 
20A-20Q e 39B-39J desta IFRS. Por exemplo, os requisitos e as 
isenções da IFRS 1 não se sobrepõem ao requisito segundo o qual 
os adotantes pela primeira vez têm de cumprir os critérios especifica
dos no parágrafo 20L para aplicar a isenção temporária da IFRS 9. 

20N Um adotante pela primeira vez que divulgue as informações exigidas 
nos parágrafos 39B-39J deve utilizar os requisitos e isenções da IFRS 
1 que sejam relevantes para a realização das avaliações necessárias 
para essas divulgações. 

Isenção temporária de requisitos específicos da IAS 28 

20O Os parágrafos 35-36 da IAS 28 Investimentos em Associadas e Em
preendimentos Conjuntos exigem que as entidades apliquem políticas 
contabilísticas uniformes ao utilizarem o método da equivalência pa
trimonial. Não obstante, para os períodos anuais com início antes de 
1 de janeiro de 2021, é permitido, mas não exigido, que as entidades 
mantenham as políticas contabilísticas relevantes aplicadas pela asso
ciada ou pelo empreendimento conjunto, do seguinte modo: 

a) A entidade aplica a IFRS 9 mas a associada ou o empreendimento 
conjunto aplica a isenção temporária da IFRS 9; ou 

b) A entidade aplica a isenção temporária da IFRS 9 mas a associada 
ou o empreendimento conjunto aplica a IFRS 9. 

20P Quando uma entidade utiliza o método da equivalência patrimonial 
para contabilizar o seu investimento numa associada ou num empreen
dimento conjunto: 

a) Se a IFRS 9 tiver sido anteriormente aplicada nas demonstrações 
financeiras utilizadas para aplicar o método da equivalência patri
monial a essa associada ou a esse empreendimento conjunto (após 
refletir eventuais ajustes feitos pela entidade), a IFRS 9 deve con
tinuar a ser aplicada; 
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b) Se a isenção temporária da IFRS 9 tiver sido anteriormente apli
cada nas demonstrações financeiras utilizadas para aplicar o mé
todo da equivalência patrimonial a essa associada ou a esse em
preendimento conjunto (após refletir eventuais ajustes feitos pela 
entidade), a IFRS 9 pode ser aplicada posteriormente. 

20Q Uma entidade pode aplicar os parágrafos 20O e 20P, alínea b), sepa
radamente para cada associada ou empreendimento conjunto. 

▼B 
Alterações nas políticas contabilísticas 

21. Os parágrafos 22.-30. aplicam-se a alterações feitas por uma segura
dora que já aplica as IFRS e a alterações feitas por uma seguradora 
que adopte as IFRS pela primeira vez. 

22. Uma seguradora pode alterar as suas políticas contabilísticas para 
contratos de seguro se, e apenas se, a alteração tornar as demons
trações financeiras mais relevantes para as necessidades dos utentes 
em termos de tomada de decisões económicas e não menos fiáveis, ou 
mais fiáveis e não menos relevantes para essas necessidades. Uma 
seguradora deve ajuizar a relevância e a fiabilidade de acordo com 
os critérios da IAS 8. 

23. Para justificar a alteração nas suas políticas contabilísticas para con
tratos de seguro, uma seguradora deve mostrar que a alteração leva a 
que as suas demonstrações financeiras satisfaçam melhor os critérios 
da IAS 8, mas a alteração não precisa de alcançar total conformidade 
com esses critérios. As seguintes questões específicas são discutidas 
adiante: 

a) taxas de juro correntes (parágrafo 24.); 

b) continuação de práticas existentes (parágrafo 25.); 

c) prudência (parágrafo 26.); 

d) margens futuras de investimento (parágrafos 27.-29.); e 

e) shadow accounting (parágrafo 30.). 

Taxas de juro de mercado correntes 

24. A uma seguradora é permitido, mas não exigido, que altere as suas 
políticas contabilísticas para poder remensurar passivos por contrato 
de seguro designados ( 1 ) por forma a reflectir taxas de juro de mer
cado correntes e reconhecer as alterações nesses passivos nos lucros 
ou prejuízos. Nessa altura, pode também introduzir políticas contabi
lísticas que exijam outras estimativas e pressupostos correntes para os 
passivos designados. A escolha proporcionada por este parágrafo per
mite à seguradora alterar as suas políticas contabilísticas para passivos 
designados, sem aplicar essas políticas de forma consistente a todos os 
passivos semelhantes tal como a IAS 8 de outro modo exigiria. Se 
uma seguradora designar passivos para esta escolha, ela deve conti
nuar a aplicar as taxas de juro de mercado correntes (e, se aplicável, 
as outras estimativas e pressupostos correntes) de forma consistente 
em todos os períodos a todos estes passivos até que sejam extintos. 
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Continuação das práticas existentes 

25. Uma seguradora pode continuar as seguintes práticas, mas a introdu
ção de qualquer delas não satisfaz o parágrafo 22.: 

a) mensurar passivos por contrato de seguro numa base não 
descontada; 

b) mensurar direitos contratuais para comissões futuras de gestão de 
investimento por uma quantia que excede o seu justo valor como 
se conclui da comparação com as taxas correntes debitadas por 
outros participantes do mercado para serviços semelhantes. É pro
vável que o justo valor no início desses direitos contratuais seja 
igual aos custos de origem pagos, a não ser que as comissões 
futuras de gestão de investimento e os custos relacionados estejam 
fora dos valores comparáveis do mercado; 

c) usando políticas contabilísticas não uniformes para os contratos de 
seguro (e os custos de aquisição diferidos relacionados e os activos 
intangíveis relacionados, se houver) das subsidiárias, excepto con
forme permitido pelo parágrafo 24. Se essas políticas contabilísti
cas não forem uniformes, uma seguradora pode alterá-las desde 
que a alteração não torne as políticas contabilísticas mais diversas 
e também satisfaça os demais requisitos desta IFRS. 

Prudência 

26. Uma seguradora não precisa de alterar as suas políticas contabilísticas 
relativas a contratos de seguro para eliminar a prudência excessiva. 
Contudo, se uma seguradora já mensurar os seus contratos de seguro 
com suficiente prudência, não deve introduzir prudência adicional. 

Margens futuras de investimento 

27. Uma seguradora não precisa de alterar as suas políticas contabilísticas 
para contratos de seguro para eliminar margens futuras de investimen
to. Contudo, há um pressuposto refutável de que as demonstrações 
financeiras de uma seguradora se tornam menos relevantes e fiáveis se 
esta introduzir uma política contabilística que reflicta margens futuras 
de investimento na mensuração de contratos de seguro, a não ser que 
essas margens afectem os pagamentos contratuais. Dois exemplos de 
políticas contabilísticas que reflectem essas margens são: 

a) usar uma taxa de desconto que reflecte o retorno estimado dos 
activos da seguradora; ou 

b) projectar os retornos desses activos a uma taxa de retorno estima
da, descontando esses retornos projectados a uma taxa diferente e 
incluindo o resultado na mensuração do passivo. 
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28. Uma seguradora pode ultrapassar o pressuposto refutável descrito no 
parágrafo 27. se, e apenas se, os outros componentes de uma alteração 
nas políticas contabilísticas aumentarem suficientemente a relevância e 
a fiabilidade das suas demonstrações financeiras para superar o de
créscimo na relevância e fiabilidade causado pela inclusão de margens 
futuras de investimento. Por exemplo, suponhamos que as políticas 
contabilísticas existentes de uma seguradora para contratos de seguro 
envolvem pressupostos excessivamente prudentes definidos no início e 
uma taxa de desconto prescrita por uma entidade reguladora sem 
referência directa às condições do mercado, e ignoram algumas op
ções e garantias embutidas. A seguradora pode tornar as suas demons
trações financeiras mais relevantes e não menos fiáveis mudando para 
um regime de contabilidade orientado para o investidor e mais abran
gente que seja amplamente usada e envolva: 

a) estimativas e pressupostos correntes; 

b) um ajustamento razoável (mas não excessivamente prudente) para 
reflectir o risco e a incerteza; 

c) mensurações que reflictam tanto o valor intrínseco como o valor 
temporal das opções e garantias embutidas; e 

d) uma taxa de desconto de mercado corrente, mesmo se essa taxa de 
desconto reflectir o retorno estimado dos activos da seguradora. 

29. Em algumas abordagens de mensuração, a taxa de desconto é usada 
para determinar o valor presente de uma margem futura de lucro. Essa 
margem de lucro é então atribuída a diferentes períodos usando uma 
fórmula. Nessas abordagens, a taxa de desconto afecta a mensuração 
do passivo apenas indirectamente. Em particular, o uso de uma taxa 
de desconto menos apropriada tem um efeito limitado ou nenhum 
sobre a mensuração inicial do passivo. Contudo, noutras abordagens, 
a taxa de desconto determina directamente a mensuração do passivo. 
Neste último caso, dado que a introdução de uma taxa de desconto 
com base no activo tem um efeito mais significativo, é altamente 
improvável que uma seguradora possa ultrapassar o pressuposto refu
tável descrito no parágrafo 27. 

Shadow accounting 

30. Em alguns modelos contabilísticos, os ganhos ou perdas realizados 
com os activos de uma seguradora têm um efeito directo sobre a 
mensuração de alguns ou todos os seus a) passivos por contrato de 
seguro, b) custos de aquisição diferidos relacionados e c) activos 
intangíveis relacionados, tais como os descritos nos parágrafos 31. e 
32. A uma seguradora é permitido, mas não exigido, que altere as 
suas políticas contabilísticas para que um ganho ou perda reconhecido 
mas não realizado resultante de um activo afecte essas mensurações 
da mesma forma que um ganho ou perda realizado. ►M5 O ajusta
mento relacionado no passivo por contrato de seguro (ou nos custos 
de aquisição diferidos ou activos intangíveis) deve ser reconhecido em 
outro rendimento integral se, e apenas se, os ganhos ou perdas não 
realizados forem reconhecidos em outro rendimento integral. ◄ Esta 
prática é por vezes descrita como «shadow accounting». 
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Contratos de seguro adquiridos numa concentração de actividades 
empresariais ou numa transferência de carteira 

31. Para cumprir a IFRS 3, uma seguradora deve, na data de aquisição, 
mensurar pelo justo valor os passivos por contrato de seguro assumi
dos e os activos por contrato de seguro adquiridos numa concentração 
de actividades empresariais. Contudo, a uma seguradora é permitido, 
mas não exigido, que use uma apresentação alargada que divida o 
justo valor dos contratos de seguro adquiridos em duas componentes: 

a) um passivo mensurado de acordo com as políticas contabilísticas 
da seguradora para os contratos de seguro que ela emite; e 

b) um activo intangível, representando a diferença entre i) o justo 
valor dos direitos de seguro contratuais adquiridos e das obriga
ções de seguro assumidas e ii) a quantia descrita na alínea a). A 
mensuração subsequente deste activo deve ser consistente com a 
mensuração do passivo por contrato de seguro relacionado. 

32. Uma seguradora que adquira uma carteira de contratos de seguro pode 
usar a apresentação alargada descrita no parágrafo 31. 

33. Os activos intangíveis descritos nos parágrafos 31. e 32. são excluídos 
do âmbito da IAS 36 Imparidade de Activos e da IAS 38. Contudo, a 
IAS 36 e a IAS 38 aplicam-se a listas de clientes e a relacionamentos 
com clientes que reflictam a expectativa de contratos futuros que não 
façam parte dos direitos de seguro contratuais e das obrigações de 
seguro contratuais que existiam à data da concentração de actividades 
empresariais ou da transferência de carteira. 

Características de participação discricionária 

Características de participação discricionária em contratos de seguro 

▼M53 
34. Alguns contratos de seguro contêm uma característica de participação 

discricionária, assim como um elemento garantido. O emitente de um 
tal contrato: 

▼B 
a) pode, mas não é obrigado a, reconhecer o elemento garantido 

separadamente da característica de participação discricionária. Se 
o emitente não os reconhecer separadamente, deve classificar a 
totalidade do contrato como um passivo. Se o emitente os classi
ficar separadamente, deve classificar o elemento garantido como 
um passivo; 

b) deve, se reconhecer a característica de participação discricionária 
separadamente do elemento garantido, classificar essa característica 
ou como passivo ou como componente separado do capital pró
prio. Esta IFRS não especifica de que forma o emitente determina 
se a característica é um passivo ou capital próprio. O emitente 
pode dividir essa característica em componentes do passivo e do 
capital próprio e deve usar uma política contabilística consistente 
para essa divisão. O emitente não deve classificar essa caracterís
tica como categoria intermédia que não seja nem passivo nem 
capital próprio; 
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c) pode reconhecer todos os prémios recebidos como rendimento sem 
separar qualquer parte que se relacione com o componente do 
capital próprio. As alterações resultantes no elemento garantido e 
na parte da característica de participação discricionária classificada 
como passivo devem ser reconhecidas nos lucros ou prejuízos. Se 
parte ou toda a característica de participação discricionária estiver 
classificada como capital próprio, uma parte dos lucros ou prejuí
zos pode ser atribuível a essa característica (da mesma forma que 
uma parte pode ser atribuível a ►M11 interesses que não con
trolam ◄). O emitente deve reconhecer a parte dos lucros ou 
prejuízos atribuível a qualquer componente do capital próprio de 
uma característica de participação discricionária como uma impu
tação de lucros ou prejuízos e não como gasto ou rendimento (ver 
a IAS 1 Apresentação de Demonstrações Financeiras); 

▼M53 
d) deve, se o contrato incluir um derivado embutido abrangido pela 

IFRS 9, aplicar a IFRS 9 a esse derivado embutido; 

▼B 
e) deve, em todos os aspectos não descritos nos parágrafos 14.-20. e 

34.a)-d), continuar as suas políticas contabilísticas existentes para 
esses contratos, a não ser que altere essas políticas contabilísticas 
de forma a cumprir os parágrafos 21.-30. 

Características de participação discricionária em instrumentos finan
ceiros 

▼M53 
35. Os requisitos do parágrafo 34 também se aplicam a um instrumento 

financeiro que contenha uma característica de participação discricio
nária. Além disso: 

a) se o emitente classificar a totalidade da característica de participa
ção discricionária como passivo, deve aplicar o teste de adequação 
de responsabilidade dos parágrafos 15-19 à totalidade do contrato 
(ou seja, tanto ao elemento garantido como à característica de 
participação discricionária). O emitente não precisa de determinar 
a quantia que resultaria da aplicação da IFRS 9 ao elemento 
garantido; 

b) se o emitente classificar parte de ou toda essa característica como 
componente separado do capital próprio, o passivo reconhecido 
para a totalidade do contrato não deve ser inferior à quantia que 
resultaria da aplicação da IFRS 9 ao elemento garantido. Essa 
quantia deve incluir o valor intrínseco de uma opção de resgate 
do contrato, mas não precisa de incluir o seu valor temporal se o 
parágrafo 9 isentar essa opção da mensuração pelo justo valor. O 
emitente não precisa de divulgar a quantia que resultaria da apli
cação da IFRS 9 ao elemento garantido, nem de apresentar essa 
quantia separadamente. Além disso, o emitente não precisa de 
determinar essa quantia se o passivo total reconhecido for clara
mente superior; 

▼B 
c) embora estes contratos sejam instrumentos financeiros, o emitente 

pode continuar a reconhecer os prémios para esses contratos como 
rédito e reconhecer como gasto o aumento resultante na quantia 
escriturada do passivo; 

d) embora estes contratos sejam instrumentos financeiros, um emi
tente que aplique o parágrafo 20.b) da IFRS 7 a contratos com 
uma característica de participação discricionária deve divulgar o 
total dos gastos de juros reconhecidos nos lucros ou prejuízos, 
mas não é obrigado a calcular esses gastos de juros usando o 
método do juro efectivo. 
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35A As isenções temporárias dos parágrafos 20A, 20L e 20O e a aborda
gem de sobreposição do parágrafo 35B também podem ser aplicadas a 
um emitente de um instrumento financeiro que contenha uma carac
terística de participação discricionária. Assim, todas as referências a 
uma seguradora nos parágrafos 3, alíneas a) e b), 20A–20Q, 
35B–35N, 39B–39M e 46–49 devem ser entendidas como abrangendo 
igualmente um emitente de um instrumento financeiro que contenha 
uma característica de participação discricionária. 

APRESENTAÇÃO 

A abordagem de sobreposição 

35B É permitido, mas não exigido, que as seguradoras apliquem a 
abordagem de sobreposição a ativos financeiros designados. 
Uma seguradora que aplique a abordagem de sobreposição deve: 

a) Reclassificar entre os ganhos ou perdas e outro rendimento 
integral uma quantia que tenha como resultado que os lucros 
ou perdas no final do período de relato para os ativos finan
ceiros designados sejam os mesmos que se verificariam se a 
seguradora tivesse aplicado a IAS 39 aos ativos financeiros 
designados. Consequentemente, a quantia reclassificada é igual 
à diferença entre: 

i) a quantia inscrita nos lucros ou perdas para os ativos fi
nanceiros designados aplicando a IFRS 9, e 

ii) a quantia que teria sido inscrita nos lucros ou perdas para 
os ativos financeiros designados se a seguradora tivesse 
aplicado a IAS 39. 

b) Aplicar todas as outras IFRS aplicáveis aos seus instrumentos 
financeiros, exceto conforme descrito nos parágrafos 35B–35N, 
39K–39M e 48–49 desta IFRS. 

35C Uma seguradora só pode optar por aplicar a abordagem de so
breposição descrita no parágrafo 35B quando aplica a IFRS 9 
pela primeira vez, incluindo quando aplica a IFRS 9 pela pri
meira vez depois de ter aplicado: 

a) A isenção temporária da IFRS 9 descrita no parágrafo 20A; ou 

b) Apenas os requisitos para a apresentação dos lucros e perdas 
resultantes de passivos financeiros designados pelo justo valor 
através dos resultados dos parágrafos 5.7.1, alínea c), 
5.7.7–5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5–B5.7.20 da IFRS 9. 

35D Uma seguradora deve apresentar a quantia reclassificada entre lucros 
ou perdas e outro rendimento integral aplicando a abordagem de 
sobreposição: 

a) Nos lucros ou perdas como uma linha separada; e 

b) No outro rendimento integral como um componente separado 
desse outro rendimento integral. 
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35E Um ativo financeiro é elegível para designação para a abordagem de 
sobreposição se, e só se, estiverem preenchidos os seguintes critérios: 

a) É mensurado pelo justo valor através dos resultados por aplicação 
da IFRS 9 mas não teria sido totalmente mensurado pelo justo 
valor através dos resultados por aplicação da IAS 39; e 

b) Não é detido relativamente a uma atividade que não esteja ligada a 
contratos abrangidos por esta IFRS. São exemplos de ativos finan
ceiros que não seriam elegíveis para a abordagem de sobreposição 
os ativos detidos relativamente a atividades bancárias ou os ativos 
financeiros detidos em fundos relacionados com contratos de in
vestimento não abrangidos por esta IFRS. 

35F Uma seguradora pode designar um ativo financeiro elegível para a 
abordagem de sobreposição quando opta por aplicar a abordagem de 
sobreposição (ver o parágrafo 35C). Posteriormente, pode designar um 
ativo financeiro elegível para a abordagem de sobreposição quando, e 
só quando: 

a) Esse ativo é inicialmente reconhecido; ou 

b) Esse ativo passa a cumprir o critério previsto no parágrafo 35E, 
alínea b), quando antes não o cumpria. 

35G Uma seguradora pode designar ativos financeiros elegíveis para a 
abordagem de sobreposição aplicando o parágrafo 35F instrumento 
a instrumento. 

35H Quando relevante, para efeitos da aplicação da abordagem de sobre
posição a um ativo financeiro que passou a ser designado em aplica
ção do parágrafo 35F, alínea b): 

a) O seu justo valor na data da designação deve ser a quantia escri
turada do seu novo custo amortizado; e 

b) A taxa de juro efetiva deve ser determinada com base no seu justo 
valor na data da designação. 

35I Uma entidade deve continuar a aplicar a abordagem de sobreposição a 
um ativo financeiro designado até que esse ativo financeiro seja des
reconhecido. Contudo, uma entidade: 

a) Deve retirar a designação de um ativo financeiro quando esse ativo 
financeiro deixar de preencher os critérios previstos no parágrafo 
35E, alínea b). Por exemplo, um ativo financeiro deixa de preen
cher esses critérios quando uma entidade transfere esse ativo de tal 
modo que seja detido em relação às suas atividades bancárias ou 
quando uma entidade deixa de ser uma seguradora. 

b) Pode, no início de qualquer período anual, deixar de aplicar a 
abordagem de sobreposição a todos os ativos financeiros designa
dos. Uma entidade que opte por deixar de aplicar a abordagem de 
sobreposição deve aplicar a IAS 8 para justificar a alteração na sua 
política contabilística. 
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35J Quando uma entidade retira a designação de um ativo financeiro em 
aplicação do parágrafo 35I, alínea a), deve reclassificar do outro ren
dimento integral acumulado para os lucros ou perdas como ajusta
mento de reclassificação (ver IAS 1) qualquer saldo relativo a esse 
ativo financeiro. 

35K Se uma entidade deixar de utilizar a abordagem de sobreposição em 
aplicação da opção prevista no parágrafo 35I, alínea b), ou por ter 
deixado de ser uma seguradora, não deve posteriormente aplicar a 
abordagem de sobreposição. Uma seguradora que tenha optado por 
aplicar a abordagem de sobreposição (ver o parágrafo 35C) mas não 
tenha ativos financeiros elegíveis (ver o parágrafo 35E) pode poste
riormente aplicar a abordagem de sobreposição quando tiver ativos 
financeiros elegíveis. 

Interação com outros requisitos 

35L O parágrafo 30 desta IFRS permite uma prática que é por vezes 
descrita como «shadow accounting». Se uma seguradora aplicar a 
abordagem de sobreposição, a «shadow accounting» poderá ser apli
cável. 

35M A reclassificação de uma quantia entre lucros ou perdas e outro ren
dimento integral em aplicação do parágrafo 35B pode ter consequên
cias para a inclusão de outras quantias em outro rendimento integral, 
nomeadamente impostos sobre o rendimento. Uma seguradora deve 
aplicar a IFRS relevante, como a IAS 12 Impostos sobre o Rendi
mento, para determinar essas possíveis consequências. 

Adotante pela primeira vez 

35N Se um adotante pela primeira vez optar por aplicar a abordagem de 
sobreposição, deve reexpressar informação comparativa para refletir a 
abordagem de sobreposição se, e só se, reexpressar informação com
parativa em cumprimento da IFRS 9 (ver os parágrafos E1-E2 da 
IFRS 1). 

▼B 
DIVULGAÇÃO 

Explicação das quantias reconhecidas 

36. Uma seguradora deve divulgar informações que identifiquem e expli
quem as quantias indicadas nas suas demonstrações financeiras resul
tantes de contratos de seguro. 

37. Para cumprir o parágrafo 36., uma seguradora deve divulgar: 

a) as suas políticas contabilísticas para contratos de seguro e activos, 
passivos, rendimento e gasto relacionados. 

b) os activos, passivos, rendimento e gasto reconhecidos (e, se apre
sentar a sua demonstração dos fluxos de caixa usando o método 
directo, os fluxos de caixa) resultantes de contratos de seguro. 
Além disso, se a seguradora for um cedente, ela deve divulgar: 

i) os ganhos e perdas reconhecidos nos lucros ou prejuízos resul
tantes da compra de resseguros, e 

ii) se o cedente diferir e amortizar os ganhos e perdas resultantes 
da compra de resseguros, a amortização relativa ao período e as 
quantias que continuam por amortizar no início e no final do 
período; 
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c) o processo usado para determinar os pressupostos que têm maior 
efeito na mensuração das quantias reconhecidas descritas na 
alínea b). Quando praticável, uma seguradora deve também divul
gar a quantificação desses pressupostos. 

d) o efeito de alterações nos pressupostos usados para mensurar ac
tivos por contrato de seguro e passivos por contrato de seguro, 
mostrando separadamente o efeito de cada alteração que tenha um 
efeito material nas demonstrações financeiras. 

e) reconciliações de alterações nos passivos por contrato de seguro, 
activos por contrato de resseguro e, se houver, custos de aquisição 
diferidos relacionados. 

Natureza e extensão dos riscos resultantes de contratos de seguro 

38. Uma seguradora deve divulgar informações que ajudem os utentes das 
suas demonstrações financeiras a avaliar a natureza e a extensão dos 
riscos resultantes de contratos de seguro. 

39. Para cumprir o parágrafo 38., uma seguradora deve divulgar: 

a) os seus objectivos, políticas e processos de gestão dos riscos re
sultantes de contratos de seguro e os métodos usados para gerir 
esses riscos. 

b) [eliminado] 

c) informações sobre risco de seguro (tanto antes como depois da 
mitigação do risco por resseguro), incluindo informações sobre: 

i) a sensibilidade ao risco de seguro (ver parágrafo 39.A), 

ii) concentrações de risco de seguro, incluindo uma descrição da 
forma como a gerência determina as concentrações, bem como 
uma descrição da característica comum que identifica cada 
concentração (por exemplo, tipo de acontecimento segurado, 
área geográfica ou moeda), 

iii) sinistros efectivos comparados com estimativas anteriores (i.e., 
desenvolvimento de sinistros). A divulgação acerca do desen
volvimento de sinistros deve recuar ao período em que foi 
apresentado o sinistro material mais antigo relativamente ao 
qual ainda haja incerteza acerca da quantia e da tempestividade 
dos pagamentos do sinistro, mas não precisa de recuar mais de 
dez anos. Uma seguradora não precisa de divulgar estas infor
mações relativas aos sinistros cuja incerteza acerca da quantia 
e da tempestividade dos pagamentos de sinistros seja tipica
mente resolvida no prazo de um ano; 
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d) informações acerca do risco de crédito, do risco de liquidez e do 
risco de mercado que os parágrafos 31-42 da IFRS 7 exigiriam se 
os contratos de seguro estivessem dentro do âmbito da IFRS 7. 
Contudo: 

(i) uma seguradora não precisa de apresentar a análise de matu
ridade exigida pelo parágrafo 39(a) e (b) da IFRS 7 se, em vez 
disso, divulgar informações acerca da tempestividade estimada 
dos exfluxos de caixa líquidos resultantes de passivos de se
guro reconhecidos. Essa divulgação pode assumir a forma de 
uma análise, por tempestividade estimada, das quantias reco
nhecidas na demonstração da posição financeira. 

▼B 
(ii) se uma seguradora usar um método alternativo de gestão da 

sensibilidade às condições de mercado, tal como uma análise 
do valor embutido, ela pode usar essa análise de sensibilidade 
para cumprir o requisito do parágrafo 40.a) da IFRS 7. Essa 
seguradora deve igualmente fornecer as divulgações exigidas 
pelo parágrafo 41. da IFRS 7; 

e) informação acerca das exposições ao risco de mercado resultantes 
de derivados embutidos contidos num contrato de seguro de aco
lhimento se a seguradora não for obrigada a mensurar os derivados 
embutidos pelo justo valor e não proceder a essa mensuração. 

39.A. Para cumprir o parágrafo 39.c)i), uma seguradora deve divulgar o 
constante das alíneas a) ou b) como se segue: 

►M5 a) uma análise de sensibilidade que mostre de que forma os 
lucros ou prejuízos e o capital próprio teriam sido afectados se as 
alterações na variável de risco relevante que eram razoavelmente 
possíveis no fim do período de relato tivessem ocorrido; os mé
todos e pressupostos usados na elaboração da análise de sensibi
lidade; e quaisquer alterações do período anterior nos métodos e 
pressupostos usados. ◄ Porém, se uma seguradora usar um mé
todo alternativo de gestão da sensibilidade às condições de mer
cado, tal como uma análise do valor embutido, ela pode cumprir 
este requisito divulgando essa análise de sensibilidade alternativa, 
bem como as divulgações exigidas pelo parágrafo 41. da IFRS 7; 

b) informação qualitativa acerca da sensibilidade e informação 
acerca dos termos e condições dos contratos de seguro que têm 
um efeito material sobre a quantia, a tempestividade e a incerteza 
dos futuros fluxos de caixa da seguradora. 

▼M56 
Divulgações relativas à isenção temporária da IFRS 9 

39B Uma seguradora que opte por aplicar a isenção temporária da 
IFRS 9 deve divulgar informações que permitam aos utentes das 
demonstrações financeiras: 

a) Compreender o modo como a seguradora se tornou elegível 
para a isenção temporária; e 

b) Comparar as seguradoras que aplicam a isenção temporária 
com as entidades que aplicam a IFRS 9. 
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39C Para cumprir o parágrafo 39B, alínea a), uma seguradora deve divul
gar o facto de que está a aplicar a isenção temporária da IFRS 9, bem 
como a forma como concluiu na data especificada no parágrafo 20B, 
alínea b), que era elegível para a isenção temporária da IFRS 9, 
incluindo: 

a) Se a quantia escriturada dos seus passivos resultantes de contratos 
abrangidos por esta IFRS (ou seja, os passivos descritos no pará
grafo 20E, alínea a)) era inferior ou igual a 90 por cento da quantia 
escriturada total de todos os seus passivos, a natureza e as quantias 
escrituradas do passivos associados a seguros que não sejam pas
sivos resultantes de contratos abrangidos por esta IFRS (ou seja, os 
passivos descritos no parágrafo 20E, alíneas b) e c)); 

b) Se a percentagem da quantia escriturada total dos seus passivos 
associados a seguros em relação à quantia escriturada total de 
todos os seus passivos era inferior ou igual a 90 por cento mas 
superior a 80 por cento, o modo como a seguradora determinou 
que não exerceu uma atividade significativa não relacionada com 
seguros, incluindo as informações tidas em consideração; e 

c) Se a seguradora se tornou elegível para a isenção temporária da 
IFRS 9 com base numa reavaliação aplicando o parágrafo 20G, 
alínea b): 

i) o motivo para a reavaliação, 

ii) a data em que ocorreu a alteração relevante das suas ativida
des, e 

iii) uma explicação pormenorizada da alteração das suas atividades 
e uma descrição qualitativa dos efeitos dessa alteração nas 
demonstrações financeiras da seguradora. 

39D Se, em aplicação do parágrafo 20G, alínea a), uma entidade concluir 
que as suas atividades já não são predominantemente relacionadas 
com seguros, deve divulgar as seguintes informações em cada período 
de relato antes de começar a aplicar a IFRS 9: 

a) O facto de já não ser elegível para a isenção temporária da IFRS 9; 

b) a data em que ocorreu a alteração relevante das suas atividades, e 

c) Uma explicação pormenorizada da alteração das suas atividades e 
uma descrição qualitativa dos efeitos dessa alteração nas demons
trações financeiras da entidade. 

39E Para cumprir o parágrafo 39B, alínea b), uma seguradora deve divul
gar o justo valor no final do período de relato, bem como a quantia da 
alteração no justo valor durante esse período, para os dois grupos 
seguintes de ativos financeiros, separadamente: 

a) Ativos financeiros com termos contratuais que originem, em datas 
especificadas, fluxos de caixa que são apenas reembolsos de capi
tal e pagamentos de juros sobre o capital em dívida (ou seja, ativos 
financeiros que cumpram a condição prevista nos parágrafos 4.1.2, 
alínea b), e 4.1.2A, alínea b), da IFRS 9), excluindo quaisquer 
ativos financeiros que cumpram a definição de detido para nego
ciação da IFRS 9 ou que sejam geridos e cujo desempenho seja 
avaliado com base no justo valor (ver o parágrafo B4.1.6 da IFRS 
9). 
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b) Todos os ativos financeiros distintos dos especificados no pará
grafo 39E, alínea a), ou seja, qualquer ativo financeiro: 

i) com termos contratuais que não dão origem em datas especi
ficadas a fluxos de caixa que são apenas reembolsos de capital 
e pagamentos de juros sobre o capital em dívida, 

ii) que cumpram a definição de detido para negociação da IFRS 
9, ou 

iii) que sejam geridos e cujo desempenho seja avaliado com base 
no justo valor. 

39F Ao divulgar a informação prevista no parágrafo 39E, a seguradora: 

a) Pode considerar a quantia escriturada do ativo financeiro mensu
rado em aplicação da IAS 39 uma aproximação razoável do seu 
justo valor se a seguradora não for obrigada a divulgar o seu justo 
valor em aplicação do parágrafo 29, alínea a), da IFRS 7 (p. ex. 
contas comerciais a receber a curto prazo); e 

b) Deve considerar o nível de pormenor necessário para permitir que 
os utentes das demonstrações financeiras compreendam as carac
terísticas dos ativos financeiros. 

39G Para cumprir o parágrafo 39B, alínea b), uma seguradora deve divul
gar informações sobre a exposição ao risco de crédito, incluindo as 
concentrações significativas do risco de crédito, inerente aos ativos 
financeiros descritos no parágrafo 39E, alínea a). No mínimo, uma 
seguradora deve divulgar as seguintes informações sobre esses ativos 
financeiros no final do período de relato: 

a) Por cada grau de notação do risco de crédito conforme definido na 
IFRS 7, as quantias escrituradas em aplicação da IAS 39 (no caso 
dos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, antes do 
ajustamento para ter em conta qualquer provisão para imparida
des). 

b) Para os ativos financeiros descritos no parágrafo 39E, alínea a), 
que não têm um baixo risco de crédito no final do período de 
relato, o justo valor e a quantia escriturada em aplicação da IAS 
39 (no caso dos ativos financeiros mensurados pelo custo amorti
zado, antes do ajustamento para ter em conta qualquer provisão 
para imparidades). Para efeitos desta divulgação, o parágrafo 
B5.5.22 da IFRS 9 prevê os requisitos relevantes para avaliar se 
o risco de crédito de um instrumento financeiro é considerado 
baixo. 

39H Para cumprir o parágrafo 39B, alínea b), uma seguradora deve divul
gar informações sobre o local onde um utente das demonstrações 
financeiras pode obter informações publicamente divulgadas com 
base na IFRS 9 e relacionadas com uma entidade do grupo que não 
constem das demonstrações financeiras consolidadas do grupo relati
vas ao período de relato relevante. Por exemplo, essas informações 
divulgadas com base na IFRS 9 podem ser obtidas a partir das de
monstrações financeiras individuais ou separadas, publicamente dispo
níveis, de uma entidade do grupo que tenha aplicado a IFRS 9. 

39I Se uma entidade tiver optado por aplicar a isenção prevista no pará
grafo 20O a determinados requisitos da IAS 28, deve divulgar esse 
facto. 
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39J Se uma entidade tiver aplicado a isenção temporária da IFRS 9 ao 
contabilizar o seu investimento numa associada ou num empreendi
mento conjunto utilizando o método da equivalência patrimonial (ver 
por exemplo o parágrafo 20O, alínea a)), deve divulgar, para além das 
informações exigidas pela IFRS 12 Divulgação de Interesses Noutras 
Entidades: 

a) As informações descritas nos parágrafos 39B-39H para cada asso
ciada ou empreendimento conjunto que seja material para a enti
dade. As quantias divulgadas devem ser as quantias incluídas nas 
demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as IFRS da 
associada ou do empreendimento conjunto, refletindo eventuais 
ajustamentos feitos pela entidade ao usar o método da equivalência 
patrimonial (ver o parágrafo B14, alínea a), da IFRS 12), e não a 
parte da entidade nessas quantias. 

b) A informação quantitativa descrita nos parágrafos 39B-39H, de 
forma agregada para todas as associadas ou empreendimentos con
juntos individualmente imateriais. As quantias agregadas: 

i) divulgadas devem ser a parte da entidade nessas quantias, e 

ii) para as associadas devem ser divulgadas separadamente das 
quantias agregadas divulgadas para os empreendimentos 
conjuntos. 

Divulgações sobre a abordagem de sobreposição 

39K Uma seguradora que aplique a abordagem de sobreposição deve 
divulgar informações que permitam aos utentes das demonstra
ções financeiras compreender: 

a) De que forma é calculada a quantia total reclassificada entre 
lucros ou perdas e outro rendimento integral no período de 
relato; e 

b) O efeito dessa reclassificação nas demonstrações financeiras. 

39L Para cumprir o parágrafo 39K, uma seguradora deve divulgar: 

a) O facto de que está a aplicar a abordagem de sobreposição; 

b) A quantia escriturada no final do período de relato dos ativos 
financeiros aos quais a seguradora aplica a abordagem de sobre
posição por classe de ativo financeiro; 

c) A base para designar ativos financeiros para a abordagem de so
breposição, incluindo uma explicação de eventuais ativos financei
ros designados detidos fora da entidade jurídica que emite contra
tos abrangidos por esta IFRS; 

d) Uma explicação da quantia total reclassificada entre lucros ou 
perdas e outro rendimento integral no período de relato, de uma 
forma que permita aos utentes das demonstrações financeiras com
preenderem o modo como essa quantia é estimada, incluindo: 

i) a quantia inscrita nos lucros ou perdas para os ativos financei
ros designados aplicando a IFRS 9, e 

ii) a quantia que teria sido inscrita nos lucros ou perdas para os 
ativos financeiros designados se a seguradora tivesse aplicado 
a IAS 39; 
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e) O efeito da reclassificação descrita nos parágrafos 35B e 35M em 
cada linha de lucros ou perdas afetada; e 

f) Se durante o período de relato a seguradora mudou a designação 
de ativos financeiros: 

i) a quantia reclassificada entre lucros ou perdas e outro rendi
mento integral no período de relato relacionada com ativos 
financeiros recentemente designados em aplicação da aborda
gem de sobreposição (ver o parágrafo 35F, alínea b)), 

ii) a quantia que teria sido reclassificada entre lucros ou perdas e 
outro rendimento integral no período de relato se não tivesse 
sido retirada a designação dos ativos financeiros (ver o pará
grafo 35I, alínea a)), e 

iii) a quantia reclassificada no período de relato do outro rendi
mento integral acumulado para os lucros ou perdas para ativos 
financeiros cuja designação tenha sido retirada (ver o parágrafo 
35J). 

39M Se uma entidade tiver aplicado a abordagem de sobreposição ao con
tabilizar o seu investimento numa associada ou num empreendimento 
conjunto utilizando o método da equivalência patrimonial, deve divul
gar, para além das informações exigidas pela IFRS 12: 

a) As informações descritas nos parágrafos 39K-39L para cada asso
ciada ou empreendimento conjunto que seja material para a enti
dade. As quantias divulgadas devem ser as quantias incluídas nas 
demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as IFRS da 
associada ou do empreendimento conjunto, refletindo eventuais 
ajustamentos feitos pela entidade ao usar o método da equivalência 
patrimonial (ver o parágrafo B14, alínea a), da IFRS 12), e não a 
parte da entidade nessas quantias. 

b) A informação quantitativa descrita nos parágrafos 39K-39L, 
alínea d), e 39L, alínea f), e o efeito da reclassificação descrita 
no parágrafo 35B nos lucros ou perdas e outro rendimento integral, 
na forma agregada para todas as associadas ou empreendimentos 
conjuntos individualmente imateriais. As quantias agregadas: 

i) divulgadas devem ser a parte da entidade nessas quantias, e 

ii) para as associadas devem ser divulgadas separadamente das 
quantias agregadas divulgadas para os empreendimentos 
conjuntos. 

▼B 
DATA DE EFICÁCIA E TRANSIÇÃO 

40. As disposições transitórias dos parágrafos 41.-45. são ambas aplicá
veis a uma entidade que já aplique as IFRS quando aplicar esta IFRS 
pela primeira vez e a uma entidade que aplique as IFRS pela primeira 
vez (um adoptante pela primeira vez). 

41. Uma entidade deve aplicar esta IFRS aos períodos anuais com início 
em ou após 1 de Janeiro de 2005. É encorajada a aplicação mais cedo. 
Se uma entidade aplicar esta IFRS a um período anterior, ela deve 
divulgar esse facto. 
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41.A. O documento Contratos de Garantia Financeira (Emendas à IAS 39 
e à IFRS 4), emitido em Agosto de 2005, emendou as alíneas d), g) e 
f), respectivamente, dos parágrafos 4., B18 e B19. Uma entidade deve 
aplicar estas emendas aos períodos anuais com início em ou após 1 de 
Janeiro de 2006. É encorajada a aplicação mais cedo. Caso as enti
dades apliquem estas emendas relativamente a um período anterior, 
devem divulgar esse facto e aplicar as respectivas emendas às IAS 39 
e IAS 32 ( 1 ) em simultâneo. 

▼M5 
41.B. A IAS 1 (tal como revista em 2007) emendou a terminologia usada 

nas IFRS. Além disso, emendou o parágrafo 30. Uma entidade deve 
aplicar estas emendas aos períodos anuais com início em ou após 1 de 
Janeiro de 2009. Se uma entidade aplicar a IAS 1 (revista em 2007) a 
um período anterior, as emendas deverão ser aplicadas a esse período 
anterior. 

▼M33 
41.E. A IFRS 13 Mensuração pelo Justo Valor, emitida em Maio de 2011, 

emendou a definição de justo valor no Apêndice A. Uma entidade 
deve aplicar esta emenda quando aplicar a IFRS 13. 

▼M52 
41.G. A IFRS 15 Rédito de Contratos com Clientes, emitida em maio de 

2014, emendou os parágrafos 4, alíneas a) e c), B7, B18, alínea h), e 
B21. Uma entidade deve aplicar estas emendas quando aplicar 
a IFRS 15. 

▼M53 
41.H. A IFRS 9, tal como emitida em julho de 2014, emendou os parágrafos 

3, 4, 7, 8, 12, 34, 35, 45, o apêndice A e os parágrafos B18–B20 e 
eliminou os parágrafos 41C, 41D e 41F. Uma entidade deve aplicar 
estas alterações quando aplicar a IFRS 9. 

▼M54 
41.I. A IFRS 16, emitida em janeiro de 2016, emendou o parágrafo 4. As 

entidades devem aplicar essa emenda quando aplicarem a IFRS 16. 

▼B 
Divulgação 

42. Uma entidade não precisa de aplicar os requisitos de divulgação desta 
IFRS a informação comparativa relacionada com períodos anuais com 
início antes de 1 de Janeiro de 2005, excepto no que respeita às 
divulgações exigidas pelos parágrafos 37.a) e b) acerca das políticas 
contabilísticas, e activos, passivos, rendimento e gasto reconhecidos (e 
fluxos de caixa se for usado o método directo). 

43. Se for impraticável aplicar um determinado requisito dos parágrafos 
10.-35. a informação comparativa relacionada com períodos anuais 
com início antes de 1 de Janeiro de 2005, a entidade deve divulgar 
esse facto. Aplicar o teste de adequação das responsabilidades (pará
grafos 15.-19.) a essa informação comparativa pode por vezes ser 
impraticável, mas é muito pouco provável que seja impraticável apli
car outros requisitos dos parágrafos 10.-35. a essa informação com
parativa. A IAS 8 explica o termo «impraticável». 

44. Ao aplicar o parágrafo 39.c)iii), uma entidade não precisa de divulgar 
informações acerca do desenvolvimento de sinistros que tenham ocor
rido antes dos cinco anos anteriores ao final do primeiro ano finan
ceiro em que aplicar esta IFRS. Além disso, se for impraticável, 
quando uma entidade aplicar esta IFRS pela primeira vez, preparar 
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informações acerca do desenvolvimento de sinistros que tenha ocor
rido antes do início do período mais antigo para o qual a entidade 
apresentar informação comparativa completa que cumpra esta IFRS, a 
entidade deve divulgar esse facto. 

Redesignação de activos financeiros 

▼M53 
45. Não obstante o parágrafo 4.4.1 da IFRS 9, quando uma seguradora 

alterar as suas políticas contabilísticas para os passivos por contratos 
de seguro, é permitido, mas não exigido, que reclassifique alguns ou 
todos os seus ativos financeiros de modo a que sejam mensurados 
pelo justo valor através dos resultados. Esta reclassificação é permitida 
se uma seguradora alterar as políticas contabilísticas quando aplicar 
esta IFRS pela primeira vez e se fizer uma alteração posterior nessas 
políticas permitida pelo parágrafo 22. A reclassificação é uma altera
ção na política contabilística e aplica-se a IAS 8. 

▼M56 
Aplicação da IFRS4 com a IFRS 9 

Isenção temporária da IFRS 9 

46. O documento Aplicação da IFRS 9 Instrumentos Financeiros com a 
IFRS 4 Contratos de Seguro (Emendas à IFRS 4), emitido em setem
bro de 2016, emendou os parágrafos 3 e 5 e inseriu os parágrafos 
20A–20Q, 35A e 39B–39J, bem como os títulos depois dos parágra
fos 20, 20K, 20N e 39A. As entidades devem aplicar estas emendas, 
que permitem às seguradoras que preenchem determinados critérios 
aplicar uma isenção temporária da IFRS 9, aos períodos anuais com 
início em ou após 1 de janeiro de 2018. 

47. Uma entidade que divulgue as informações exigidas nos parágrafos 
39B-39J deve utilizar as disposições transitórias da IFRS 9 que sejam 
relevantes para a realização das avaliações necessárias para essas di
vulgações. Considera-se que a data de aplicação inicial para esse 
efeito será o início do primeiro período anual com início em ou 
após 1 de janeiro de 2018. 

A abordagem de sobreposição 

48. O documento Aplicação da IFRS 9 Instrumentos Financeiros com a 
IFRS 4 Contratos de Seguro (Emendas à IFRS 4), emitido em setem
bro de 2016, emendou os parágrafos 3 e 5 e inseriu os parágra
fos 35A–35N e 39K–39M, bem como os títulos depois dos parágra
fos 35A, 35K, 35M e 39J. As entidades devem aplicar estas emendas, 
que permitem às seguradoras aplicar a abordagem de sobreposição a 
ativos financeiros designados, quando aplicam a IFRS 9 pela primeira 
vez (ver o parágrafo 35C). 

49. Uma entidade que opte por aplicar a abordagem de sobreposição 
deve: 

a) Aplicar essa abordagem retrospetivamente aos ativos financeiros 
designados na transição para a IFRS 9. Nesse sentido a entidade 
deve, por exemplo, reconhecer como um ajustamento ao balanço 
de abertura do outro rendimento integral acumulado uma quantia 
igual à diferença entre o justo valor dos ativos financeiros desig
nados determinados em aplicação da IFRS 9 e a sua quantia es
criturada determinada em aplicação da IAS 39; 

b) Reexpressar informação comparativa para refletir a abordagem de 
sobreposição se, e só se, a entidade reexpressar informação com
parativa em aplicação da IFRS 9. 
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Apêndice A 

Termos definidos 

Este apêndice faz parte integrante desta IFRS. 

cedente O tomador de seguro de acordo com um contrato 
de resseguro. 

▼M53 

componente de depósito Componente contratual que não é contabilizado 
como derivado segundo a IFRS 9 e que seria 
abrangido pela IFRS 9 se fosse um instrumento 
separado. 

▼B 

contrato de seguro directo Um contrato de seguro que não seja um contrato 
de resseguro. 

característica de partici
pação discricionária 

Um direito contratual de receber, como suplemento 
de benefícios garantidos, benefícios adicionais: 

a) que provavelmente serão uma parte significa
tiva da totalidade dos benefícios contratuais; 

b) cuja quantia ou tempestividade esteja contra
tualmente à discrição do emitente; e 

c) que se baseiem contratualmente: 

i) no desempenho de um conjunto de contra
tos especificado ou de um tipo de contrato 
especificado, 

ii) nos retornos de investimento realizados 
e/ou não realizados de um conjunto especi
ficado de activos detidos pelo emitente, ou 

iii) nos lucros ou prejuízos da sociedade, fundo 
ou outra entidade que emita o contrato. 

▼M33 

justo valor é o preço que seria recebido pela venda de um 
activo ou pago pela transferência de um passivo 
numa transacção ordenada entre participantes no 
mercado à data da mensuração. (Ver IFRS 13). 

▼B 

contrato de garantia fi
nanceira 

Um contrato que requer que o emitente efectue 
pagamentos especificados, a fim de reembolsar o 
detentor por uma perda em que incorra devido ao 
facto de um devedor especificado não efectuar o 
pagamento quando vencido, de acordo com as con
dições iniciais ou alteradas de um instrumento de 
dívida. 

risco financeiro O risco de uma possível alteração futura numa ou 
mais taxas de juro, preços de instrumentos finan
ceiros, preços de mercadorias, taxas de câmbio, 
índices de preços ou taxas, notações de crédito 
ou índices de crédito ou outra variável especifica
da, desde que, no caso de uma variável não finan
ceira, a variável não seja específica de uma parte 
do contrato. 

benefícios garantidos Pagamentos ou outros benefícios em relação aos 
quais um determinado tomador de seguro ou in
vestidor tem um direito incondicional que não está 
sujeito à discrição contratual do emitente. 

▼B 
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elemento garantido Uma obrigação de pagar benefícios garantidos, 
incluída num contrato que contém uma caracterís
tica de participação discricionária. 

activo por contrato de se
guro 

Os direitos contratuais líquidos de uma segura
dora de acordo com um contrato de seguro. 

contrato de seguro Um contrato segundo o qual uma parte (a segura
dora) aceita um risco de seguro significativo de 
outra parte (o tomador de seguro) aceitando com
pensar o tomador de seguro no caso de um acon
tecimento futuro incerto especificado (o aconteci
mento seguro) afectar adversamente o tomador de 
seguro. (Consultar o Apêndice B para obter orien
tação sobre esta definição.) 

passivo por contrato de 
seguro 

As obrigações contratuais líquidas de uma segura
dora de acordo com um contrato de seguro. 

risco de seguro Risco, que não seja um risco financeiro, trans
ferido do detentor de um contrato para o emitente. 

acontecimento seguro Um acontecimento futuro incerto que está coberto 
por um contrato de seguro e que cria um risco de 
seguro. 

seguradora A parte que tem a obrigação de acordo com um 
contrato de seguro de compensar o tomador de 
seguro se ocorrer um acontecimento seguro. 

teste de adequação das 
responsabilidades 

Uma avaliação sobre se a quantia escriturada de 
um passivo por contrato de seguro precisa de 
ser aumentada (ou reduzida a quantia escriturada 
dos custos de aquisição diferidos relacionados ou 
dos activos intangíveis relacionados), com base 
numa análise dos fluxos de caixa futuros. 

tomador de seguro Uma parte que tem o direito a compensação se
gundo um contrato de seguro se ocorrer um 
acontecimento seguro. 

activos por contrato de 
resseguro 

Os direitos contratuais líquidos de um cedente de 
acordo com um contrato de resseguro. 

contrato de resseguro Um contrato de seguro emitido por uma segura
dora (a resseguradora) para compensar outra se
guradora (o cedente) por perdas resultantes de um 
ou mais contratos emitidos pelo cedente. 

resseguradora A parte que tem a obrigação de acordo com um 
contrato de resseguro de compensar um cedente 
se ocorrer um acontecimento seguro. 

separação Contabilizar as componentes de um contrato como 
se fossem contratos separados. 

▼B 

02008R1126 — PT — 01.01.2019 — 018.001 — 622



 

Apêndice B 

Definição de um contrato de seguro 

Este apêndice faz parte integrante desta IFRS. 

B1 Este apêndice proporciona orientação sobre a definição de um con
trato de seguro incluída no Apêndice A. Trata das seguintes questões: 

a) o termo «acontecimento futuro incerto» (parágrafos B2-B4); 

b) pagamentos em espécie (parágrafos B5-B7); 

c) risco de seguro e outros riscos (parágrafos B8-B17); 

d) exemplos de contratos de seguro (parágrafos B18-B21); 

e) risco de seguro significativo (parágrafos B22-B28); e 

f) alterações no nível do risco de seguro (parágrafos B29 e B30). 

Acontecimento futuro incerto 

B2 A incerteza (ou risco) é a essência de um contrato de seguro. Em 
conformidade, pelo menos um dos seguintes aspectos é incerto no 
início de um contrato de seguro: 

a) se um acontecimento seguro vai ou não ocorrer; 

b) quando vai ocorrer; ou 

c) a quantia que a seguradora terá de pagar caso ocorra. 

B3 Em alguns contratos de seguro, o acontecimento seguro é a descoberta 
de uma perda durante o prazo do contrato, mesmo que a perda resulte 
de um acontecimento que tenha ocorrido antes do início do contrato. 
Noutros contratos de seguro, o acontecimento seguro é um aconteci
mento que ocorre durante o prazo do contrato, mesmo se a perda 
resultante for descoberta após o final do prazo do contrato. 

B4 Alguns contratos de seguro cobrem acontecimentos que já ocorreram, 
mas cujo efeito financeiro ainda é incerto. Um exemplo é um contrato 
de resseguro que cobre a seguradora directa contra o desenvolvimento 
adverso de sinistros já relatados por tomadores de seguro. Nesses 
contratos, o acontecimento seguro é a descoberta do custo final desses 
sinistros. 

Pagamentos em espécie 

B5 Alguns contratos de seguro exigem ou permitem que os pagamentos 
sejam feitos em espécie. Um exemplo é quando a seguradora substitui 
um artigo roubado directamente, em vez de reembolsar o segurado. 
Outro exemplo é quando uma seguradora usa os seus próprios hospi
tais e pessoal médico para providenciar os serviços médicos cobertos 
pelos contratos. 

▼B 
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B6 Alguns contratos de serviços de comissão fixa em que o nível de 
serviço depende de um acontecimento incerto satisfazem a definição 
de um contrato de seguro contida nesta IFRS, mas não estão regula
mentados como contratos de seguro em alguns países. Um exemplo é 
o contrato de manutenção em que o fornecedor do serviço concorda 
em reparar o equipamento especificado após uma avaria. A comissão 
de serviço fixa baseia-se no número esperado de avarias, mas é in
certo se uma determinada máquina se vai avariar. A avaria do equi
pamento afecta adversamente o seu proprietário e o contrato compensa 
o proprietário (em espécie, em vez de dinheiro). Outro exemplo é o 
contrato para serviços de reparação de viaturas em que o fornecedor 
concorda, por um pagamento anual fixo, em fornecer assistência ro
doviária ou rebocar o veículo até uma garagem próxima. Este último 
contrato pode satisfazer a definição de contrato de seguro mesmo que 
o fornecedor não concorde em efectuar reparações ou substituir peças. 

▼M52 
B7 A aplicação da IFRS aos contratos descritos no parágrafo B6 não 

deverá ser mais onerosa do que aplicar as IFRS que seriam aplicáveis 
se esses contratos estivessem fora do âmbito desta IFRS: 

▼B 
a) É pouco provável que haja responsabilidades materiais por avarias 

ou problemas de funcionamento que já tenham ocorrido; 

▼M52 
b) Se a IFRS 15 for aplicada, o prestador de serviços reconheceria o 

rédito quando (ou assim que) transfere serviços para o cliente (sob 
reserva de outros critérios especificados). Essa abordagem também 
é aceitável segundo esta IFRS, que permite que o prestador de 
serviços i) continue as suas políticas contabilísticas existentes 
para estes contratos a não ser que envolvam práticas proibidas 
pelo parágrafo 14 e ii) melhore as suas políticas contabilísticas 
se tal for permitido pelos parágrafos 22 a 30; 

▼B 
c) O fornecedor de serviços considera se o custo de satisfazer a sua 

obrigação contratual de fornecer os serviços excede o rédito rece
bido em antecipação. Para tal, o fornecedor aplica o teste de ade
quação da responsabilidade descrito nos parágrafos 15.-19. desta 
IFRS. Se esta IFRS não se aplicasse a estes contratos, o fornecedor 
de serviços deveria aplicar a IAS 37 para determinar se os con
tratos são onerosos; 

d) Relativamente a estes contratos, os requisitos de divulgação desta 
IFRS não deverão acrescentar significativamente às divulgações 
exigidas por outras IFRS. 

Distinção entre risco de seguro e outros riscos 

B8 A definição de um contrato de seguro refere-se a um risco de seguro, 
que esta IFRS define como risco, diferente do risco financeiro, trans
ferido do detentor de um contrato para o emitente. Um contrato que 
expõe o emitente a risco financeiro sem risco de seguro significativo 
não é um contrato de seguro. 

▼B 
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B9 A definição de risco financeiro no Apêndice A inclui uma lista de 
variáveis financeiras e não financeiras. Essa lista inclui variáveis não 
financeiras que não são específicas de uma parte do contrato, tais 
como um índice de perdas por sismo numa determinada região ou 
um índice de temperaturas numa determinada cidade. A lista exclui 
variáveis não financeiras que são específicas de uma parte do contrato, 
tais como a ocorrência ou não de um incêndio que danifique ou 
destrua um activo dessa parte. Além disso, o risco de alterações no 
justo valor de um activo não financeiro não constitui um risco finan
ceiro se o justo valor reflectir não apenas as alterações nos preços de 
mercado desses activos (uma variável financeira) mas também a con
dição de um activo não financeiro específico detido por uma parte de 
um contrato (uma variável não financeira). Por exemplo, se uma 
garantia do valor residual de um carro específico expuser o fiador 
ao risco de alterações na condição física do carro, esse risco constitui 
um risco de seguro e não um risco financeiro. 

B10 Alguns contratos expõem o emitente a risco financeiro, além do risco 
de seguro significativo. Por exemplo, muitos contratos de seguro de 
vida garantem uma taxa mínima de retorno aos tomadores de seguro 
(criando um risco financeiro) ao mesmo tempo que prometem bene
fícios por morte que por vezes excedem significativamente o saldo de 
conta do tomadores de seguro (criando um risco de seguro na forma 
de risco de mortalidade). Esses contratos são contratos de seguro. 

B11 Segundo alguns contratos, um acontecimento seguro despoleta o pa
gamento de uma quantia por referência a um índice de preços. Esses 
contratos são contratos de seguro, desde que o pagamento que está 
dependente do acontecimento seguro possa ser significativo. Por 
exemplo, uma anuidade dependente da vida associada a um índice 
de custo de vida transfere o risco de seguro porque o pagamento é 
despoletado por um acontecimento incerto — a sobrevivência do 
beneficiário da anuidade. A ligação ao índice de preços é um derivado 
embutido, mas também transfere o risco de seguro. Se a transferência 
resultante do risco de seguro for significativa, o derivado embutido 
satisfaz a definição de contrato de seguro, em cujo caso não precisa de 
ser separado e mensurado pelo justo valor (ver parágrafo 7. desta 
IFRS). 

B12 A definição de risco de seguro refere-se ao risco que a seguradora 
aceita do segurado. Por outras palavras, o risco de seguro é um risco 
preexistente transferido dos tomadores de seguro para a seguradora. 
Assim, o novo risco criado pelo contrato não é um risco de seguro. 

B13 A definição de contrato de seguro refere-se a um efeito adverso para o 
segurado. A definição não limita o pagamento por parte da seguradora 
a uma quantia igual ao impacto financeiro do acontecimento adverso. 
Por exemplo, a definição não exclui a cobertura «novo por velho» que 
paga ao tomadores de seguro o suficiente para permitir a substituição 
de um activo velho e danificado por um activo novo. De forma 
semelhante, a definição não limita o pagamento segundo um contrato 
de seguro de vida a prazo à perda financeira sofrida pelos dependentes 
do falecido nem exclui o pagamento de quantias predeterminadas para 
quantificar a perda causada por morte ou acidente. 

▼B 
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B14 Alguns contratos exigem um pagamento caso ocorra um aconteci
mento incerto especificado, mas não exigem um efeito adverso sobre 
os tomadores de seguro como condição prévia de pagamento. Um tal 
contrato não constitui um contrato de seguro mesmo que o detentor 
use o contrato para mitigar uma exposição ao risco subjacente. Por 
exemplo, se um detentor usar um derivado para dar cobertura a uma 
variável não financeira subjacente que esteja correlacionada com flu
xos de caixa de um activo da entidade, o derivado não constitui um 
contrato de seguro porque o pagamento não está condicionado pelo 
facto de o detentor ser ou não adversamente afectado por uma redução 
nos fluxos de caixa resultantes do activo. Inversamente, a definição de 
um contrato de seguro refere-se a um acontecimento incerto para o 
qual um efeito adverso nos tomadores de seguro constitui uma con
dição prévia contratual para o pagamento. Esta condição prévia con
tratual não exige que a seguradora investigue se o acontecimento 
causou efectivamente um efeito adverso, mas permite que a segura
dora negue o pagamento se não estiver convencida de que o aconte
cimento causou um efeito adverso. 

B15 O risco de anulação ou de persistência (i.e., o risco de que a con
traparte cancele o contrato mais cedo ou mais tarde do que o emitente 
esperava ao determinar o preço do contrato) não constitui risco de 
seguro porque o pagamento à contraparte não está dependente de um 
acontecimento futuro incerto que afecte adversamente a contraparte. 
De forma semelhante, o risco de gasto (i.e., o risco de aumentos 
inesperados nos custos administrativos associados ao cumprimento 
dos serviços de um contrato, em vez de nos custos associados a 
acontecimentos seguros) não constitui risco de seguro porque um 
aumento inesperado nos gastos não afecta adversamente a contraparte. 

B16 Portanto, um contrato que expõe o emitente a risco de anulação, risco 
de persistência ou risco de gasto não constitui um contrato de seguro a 
não ser que exponha o emitente a risco de seguro. Contudo, se o 
emitente desse contrato mitigar esse risco usando um segundo con
trato para transferir parte desse risco para outra parte, o segundo 
contrato expõe essa outra parte a risco de seguro. 

B17 Uma seguradora só pode aceitar um risco de seguro significativo dos 
tomadores de seguro se a seguradora for uma entidade separada do 
segurado. No caso de uma seguradora mútua, esta aceita o risco de 
cada tomador de seguro e partilha esse risco. Embora os tomadores de 
seguro suportem esse risco partilhado colectivamente na sua capaci
dade de proprietários, a entidade mútua aceitou o risco que é a es
sência de um contrato de seguro. 

Exemplos de contratos de seguro 

▼M53 
B18 Seguem-se exemplos de contratos que são contratos de seguro, se a 

transferência de risco de seguro for significativa: 

▼B 
a) seguro contra roubo ou danos de propriedade; 

b) seguro de responsabilidade por produtos, responsabilidade profis
sional, responsabilidade civil ou gastos legais; 

c) seguro de vida e planos de pré-pagamento de funeral (embora a 
morte seja certa, é incerto o momento de ocorrência da morte ou, 
para alguns tipos de seguros, se a morte vai ocorrer durante o 
período coberto pelo seguro); 

d) anuidades e pensões dependentes da vida (i.e., contratos que pro
porcionam compensação pelo acontecimento futuro incerto — a 
sobrevivência do beneficiário da anuidade ou do pensionista — 
para ajudar o beneficiário da anuidade ou o pensionista a manter 
um determinado nível de vida, que de outra forma poderia ser 
adversamente afectado pela sua sobrevivência); 

▼B 
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e) invalidez e cobertura médica; 

f) cauções, obrigações de fidelidade, obrigações de desempenho e 
«bid bonds» (i.e., contratos que proporcionam compensação se 
outra parte falhar no cumprimento de uma obrigação contratual, 
por exemplo, a obrigação de construir um edifício); 

▼M53 
g) seguro de crédito que prevê que sejam efetuados determinados 

pagamentos para reembolsar o detentor por uma perda em que 
incorre devido ao facto de um determinado devedor não efetuar 
um pagamento quando era devido de acordo com os termos ori
ginais ou modificados de um instrumento de dívida. Estes con
tratos podem revestir várias formas legais, tais como uma garantia, 
certos tipos de carta de crédito, um contrato de derivado de cré
dito que cubra o risco de incumprimento ou um contrato de se
guro. No entanto, embora estes contratos preencham a definição 
de um contrato de seguro, preenchem igualmente a definição de 
contrato de garantia financeira constante da IFRS 9 e são abran
gidos pelas IAS 32 e IFRS 9, mas não por esta IFRS (ver o 
parágrafo 4, alínea d)). Contudo, se um emitente de contratos 
de garantia financeira tiver indicado anteriormente, de modo ex
plícito, que considera esses contratos como contratos de seguro e 
tiver efetuado a contabilização aplicável aos contratos de seguros, 
pode decidir aplicar quer a IAS 32 e a IFRS 9 quer esta Norma a 
esses contratos de garantia financeira; 

▼B 
h) garantias de produto. As garantias de produto emitidas por outra 

parte para bens vendidos por um fabricante, negociante ou reta
lhista estão dentro no âmbito desta IFRS. Contudo, as garantias de 
produto emitidas directamente por um fabricante, negociante ou 
retalhista estão fora do seu âmbito, porque se encontram dentro do 
âmbito da IAS 18 e da IAS 37; 

i) seguro do título (i.e., seguro contra a descoberta de problemas no 
título de uma propriedade que não eram evidentes quando o con
trato de seguro foi subscrito). Neste caso, o acontecimento seguro 
é a descoberta de um problema no título e não o problema em si; 

j) assistência em viagem (i.e., compensação em dinheiro ou em 
espécie aos tomadores de seguro por perdas sofridas enquanto 
viajam). Os parágrafos B6 e B7 discutem alguns contratos deste 
tipo; 

k) obrigações catastróficas que proporcionam pagamentos reduzidos 
de capital, juros ou ambos se um acontecimento especificado 
afectar adversamente o emitente da obrigação (a não ser que o 
acontecimento especificado não crie risco de seguro significativo, 
por exemplo, se o acontecimento for uma alteração numa taxa de 
juro ou numa taxa de câmbio); 

l) swaps de seguro e outros contratos que exigem um pagamento 
com base em alterações em variáveis climáticas, geológicas ou 
outras variáveis físicas que sejam específicas de uma parte do 
contrato; 

m) contratos de resseguro. 

▼B 
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B19 Seguem-se exemplos de itens que não são contratos de seguro: 

▼B 
a) contratos de investimento que têm a forma legal de um contrato de 

seguro, mas não expõem a seguradora a um risco de seguro sig
nificativo, por exemplo, contratos de seguro de vida em que a 
seguradora não suporta qualquer risco de mortalidade significativo 
(tais contratos são instrumentos financeiros do tipo não seguro ou 
contratos de serviços; ver parágrafos B20 e B21); 

b) contratos que têm a forma legal de seguros, mas passam todo o 
risco de seguro significativo para o tomadores de seguro através de 
mecanismos não canceláveis e coagíveis que ajustam pagamentos 
futuros por parte do tomadores de seguro como resultado directo 
de perdas seguradas, por exemplo, alguns contratos de resseguro 
financeiros ou alguns contratos de grupo (tais contratos são nor
malmente instrumentos financeiros de tipo não seguro ou contratos 
de serviços; ver parágrafos B20 e B21); 

c) auto-seguro, por outras palavras, a retenção de um risco que podia 
ter sido coberto por seguro (não há contrato de seguro porque não 
há acordo com outra parte); 

d) contratos (como os contratos de jogo) que exigem um pagamento 
se ocorrer um acontecimento futuro incerto especificado, mas não 
exigem, como condição prévia contratual para o pagamento, que o 
acontecimento afecte adversamente o segurado. Contudo, isto não 
exclui a especificação de um pagamento predeterminado para 
quantificar a perda causada por um acontecimento especificado, 
como a morte ou um acidente (ver também o parágrafo B13); 

▼M53 
e) derivados que expõem uma parte a um risco financeiro, mas não a 

um risco de seguro, porque exigem que essa parte efetue um 
pagamento unicamente com base em alterações numa ou mais 
taxas de juro especificadas, preços de instrumentos financeiros, 
preços de mercadorias, taxas de câmbio, índices de preços ou 
taxas, notações de crédito ou índices de crédito ou outra variável, 
desde que, no caso de uma variável não financeira, essa variável 
não seja específica de uma parte no contrato (ver IFRS 9); 

f) uma garantia relacionada com um crédito (ou carta de crédito, 
contrato de derivado de crédito que cubra o risco de incumpri
mento ou contrato de seguro de crédito) que exija que sejam 
efetuados pagamentos mesmo se o detentor não tiver incorrido 
em perdas devido ao incumprimento das obrigações de pagamento 
por parte do devedor quando vencidas (ver IFRS 9); 

▼B 
g) contratos que exigem um pagamento com base numa variável 

climática, geológica ou outra variável física que não seja específica 
de uma parte do contrato (normalmente descrita como derivados 
do tempo); 

h) obrigações catastróficas que proporcionam pagamentos reduzidos 
de capital, juros ou ambos, com base numa variável climática, 
geológica ou outra variável física que não seja específica de uma 
parte do contrato. 

▼M53 
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B20 Se os contratos descritos no parágrafo B19 criarem ativos financeiros 
ou passivos financeiros, estes ficam abrangido pela IFRS 9. Entre 
outras coisas, isto significa que as partes no contrato usam o que 
por vezes é designado por contabilização de depósito, que envolve: 

▼B 
a) uma parte reconhece a retribuição recebida como passivo financei

ro, em vez de rédito; 

b) a outra parte reconhece a retribuição paga como activo financeiro, 
em vez de gasto. 

▼M52 
B21 Se os contratos descritos no parágrafo B19 não criarem ativos finan

ceiros ou passivos financeiros, aplica-se a IFRS 15. Nos termos da 
IFRS 15, o rédito é reconhecido quando (ou assim que) uma entidade 
cumpre uma obrigação de desempenho mediante a transferência de 
um bem ou serviço prometido para um cliente numa quantia que 
reflete a retribuição a que a entidade espera ter direito. 

▼B 
Risco de seguro significativo 

B22 Um contrato é um contrato de seguro apenas se transferir um risco de 
seguro significativo. Os parágrafos B8-B21 discutem o risco de segu
ro. Os parágrafos seguintes discutem a avaliação feita para determinar 
se o risco de seguro é ou não significativo. 

B23 O risco de seguro é significativo se, e apenas se, um acontecimento 
seguro puder obrigar uma seguradora a pagar benefícios adicionais 
significativos em qualquer cenário, excluindo cenários com falta de 
substância comercial (i.e., não têm efeito discernível sobre a economia 
de uma transacção). Se benefícios adicionais significativos forem pa
gáveis em cenários com substância comercial, a condição enunciada 
na frase anterior pode ser satisfeita mesmo se o acontecimento seguro 
for extremamente improvável ou mesmo se o valor presente esperado 
(i.e., ponderado em função de probabilidades) dos fluxos de caixa 
contingentes for uma pequena proporção do valor presente esperado 
de todos os fluxos de caixa contratuais remanescentes. 

B24 Os benefícios adicionais descritos no parágrafo B23 referem-se a 
quantias que excedem aquelas que seriam pagáveis se não ocorresse 
qualquer acontecimento seguro (excluindo cenários em que falta subs
tância comercial). Essas quantias adicionais incluem custos de gestão 
e de avaliação de sinistros, mas excluem: 

a) a perda da capacidade de cobrar ao tomadores de seguro serviços 
futuros. Por exemplo, num contrato de seguro de vida associado a 
um investimento, a morte dos tomadores de seguro significa que a 
seguradora já não pode prestar serviços de gestão do investimento 
e cobrar uma comissão por isso. Contudo, esta perda económica 
para a seguradora não reflecte risco de seguro, da mesma forma 
que a entidade gestora do fundo mútuo não assume um risco de 
seguro em relação à possível morte do cliente. Portanto, a poten
cial perda de futuras comissões de gestão de investimento não é 
relevante ao avaliar o grau de risco de seguro que é transferido por 
um contrato. 

b) dispensa por morte dos custos que seriam feitos por cancelamento 
ou resgate. Dado que o contrato criou esses custos, a dispensa 
desses custos não compensa os tomadores de seguro por um risco 
preexistente. Deste modo, os custos não são relevantes ao avaliar o 
grau do risco de seguro que é transferido por um contrato. 
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c) um pagamento condicionado a um acontecimento que não causa 
uma perda significativa ao detentor do contrato. Por exemplo, 
considere-se um contrato que exija que o emitente pague um mi
lhão em unidades monetárias se um activo sofrer danos físicos que 
causem uma perda económica insignificante de uma unidade mo
netária para o detentor. Neste contrato, o detentor transfere para a 
seguradora o risco insignificante da perda de uma unidade mone
tária. Ao mesmo tempo, o contrato cria um risco de tipo não 
seguro de que o emitente tenha de pagar 999 999 unidades mone
tárias se o acontecimento especificado ocorrer. Dado que o emi
tente não aceita o risco de seguro significativo do detentor, este 
contrato não constitui um contrato de seguro; 

d) possíveis recuperações de resseguros. A seguradora contabiliza-os 
separadamente. 

B25 Uma seguradora deve avaliar o significado do risco de seguro contrato 
a contrato, em vez de o fazer por referência à materialidade das 
demonstrações financeiras ( 1 ). Assim, o risco de seguro pode ser sig
nificativo mesmo que exista uma probabilidade mínima de perdas 
materiais para uma carteira completa de contratos. Esta avaliação 
contrato a contrato facilita a classificação de um contrato como con
trato de seguro. Contudo, se se souber que uma carteira relativamente 
homogénea de pequenos contratos consiste em contratos que trans
ferem risco de seguro, uma seguradora não precisa de examinar cada 
contrato dessa carteira para identificar uns poucos contratos não deri
vados que transferem risco de seguro insignificante. 

B26 Conclui-se dos parágrafos B23-B25 que se um contrato pagar um 
benefício por morte que exceda a quantia a pagar por sobrevivência, 
o contrato é um contrato de seguro a não ser que o benefício adicional 
por morte seja insignificante (ajuizado por referência ao contrato em 
vez de à totalidade da carteira de contratos). Conforme notado no 
parágrafo B24b), a dispensa por morte dos custos de cancelamento 
ou de resgate não está incluída nesta avaliação se esta dispensa não 
compensar os tomadores de seguro por um risco preexistente. De 
forma semelhante, um contrato de anuidades que paga somas regula
res para o resto da vida dos tomadores de seguro é um contrato de 
seguro, a não ser que os pagamentos agregados contingentes da vida 
sejam insignificantes. 

B27 O parágrafo B23 faz referência a benefícios adicionais. Esses benefí
cios adicionais podem incluir um requisito de pagar benefícios mais 
cedo se o acontecimento seguro ocorrer mais cedo e o pagamento não 
estiver ajustado ao valor temporal do dinheiro. Um exemplo é o 
seguro total de vida por uma quantia fixa (por outras palavras, seguro 
que proporciona um benefício por morte fixo quando o tomadores de 
seguro morre, sem data de expiração para a cobertura). É certo que o 
tomadores de seguro vai morrer, mas a data da morte é incerta. A 
seguradora vai sofrer uma perda naqueles contratos individuais em 
que o tomador de seguro morre cedo, mesmo que não haja qualquer 
perda global na totalidade da carteira de contratos. 

B28 Se um contrato de seguro for separado numa componente de depósito 
e numa componente de seguro, o significado do risco de seguro trans
ferido é avaliado por referência à componente de seguro. O signifi
cado do risco de seguro transferido por um derivado embutido é 
avaliado por referência ao derivado embutido. 
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( 1 ) Para esta finalidade, os contratos celebrados simultaneamente com uma única contraparte 
(ou os contratos que são de outra forma interdependentes) configuram um único contrato.



 

Alterações no nível de risco de seguro 

B29 Alguns contratos não transferem qualquer risco de seguro para o 
emitente no início, embora transfiram risco de seguro num momento 
posterior. Por exemplo, considere-se um contrato que proporciona um 
retorno de investimento especificado e inclui uma opção para o toma
dores de seguro usar os proventos do investimento aquando da ma
turidade para comprar uma anuidade dependente da vida às taxas de 
anuidade correntes cobradas pela seguradora a outros novos benefi
ciários da anuidade quando o tomadores de seguro exercer essa opção. 
O contrato não transfere qualquer risco de seguro para o emitente 
enquanto a opção não for exercida, dado que a seguradora permanece 
livre de apreçar a anuidade numa base que reflicta o risco de seguro 
transferido para a seguradora nesse momento. Contudo, se o contrato 
especificar as taxas da anuidade (ou uma base para definir as taxas da 
anuidade), o contrato transfere risco de seguro para o emitente no seu 
início. 

B30 Um contrato que se qualifica como contrato de seguro mantém-se 
como contrato de seguro até que todos os direitos e obrigações sejam 
extintos ou expirem. 
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