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Nome Balcão / Branch Name
Código / Code
A PREENCHER PELO Banco Económico / TO BE FILLED IN BY Banco Económico
2 - IDENTIFICAÇÃO  2º TITULAR / SECOND HOLDER INFORMATION (Aplicável em caso de menor / Applicable in case of minor)
Nº No
Doc. Identificação
Doc. Identification
Indicativo do País / Country Code
Número / Number
     A preencher pelo Cliente  / (To be Filled in by Client)
1 - IDENTIFICAÇÃO  1º TITULAR / FIRST HOLDER INFORMATION
Nº No
Doc. Identificação
Doc. Identification
Indicativo do País / Country Code
Número / Number
 CONTRATO DE CARTÃO DE DÉBITO MULTICAIXA PARTICULAR / PARTICULAR DEBIT CARD APPLICATION FORM   
Movimentação de Conta / Account Movement
Nome Balcão / Branch Name
Código / Code
Assinatura Cliente
Customer Signature .........................................................................................................................................................................................................................
5 - ASSINATURAS  /  SIGNATURES
          A preencher pelo Cliente / (To be filled  in by Client)
Capture Card By:
Captura do Cartão Em:
Em caso de cancelamento, utilizar apenas esta página. / In case of cancellation, use this page only.
3 - TIPO DE PEDIDO / ORDER TYPE 
  A preencher pelo Cliente  / (To be Filled in by Client)
  A preencher pelo Cliente  / (To be Filled in by Client)
4 - MOTIVO DE SUBSTITUIÇÃO OU CANCELAMENTO / REASON FOR REPLACEMENT OR CANCELLATION
NOTA.: O telefone preferencial deste contrato, deve ser o mesmo indicado na abertura de conta e que o cliente esteja a utilizar no momento  
                                                                     CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MULTICAIXA
3.3. O Banco Económico poderá modificar o contrato de utilização do Cartão, a qualquer momento, mediante notificação dirigida ao titular, por escrito, compré-aviso de 45 dias, podendo este resolver o contracto se discordar das alterações introduzidas.
3.4. Qualquer Cartão deve ser destruído pelo titular quando:(i) expirar a respectiva data de validade;(ii) for substituído;(iii) cancelado definitivamente ou (iv) logo que o presente Contrato cesse a sua vigência, tudo sob pena de o titular poder ser responsabilizado pela respectiva utilização indevida.
3.5. Para além do disposto no número anterior o Banco Económico poderá resolver, de imediato, o contrato de utilização do cartão, sempre que: (i) o titular promova uma utilização abusiva do cartão ou permita que terceiros o utilizem; (ii) titular, por qualquer forma, deixe de cumprir as obrigações para si resultantes da utilização do cartão, designadamente as emergentes das presentes Condições Gerais; (iii) se verifique uma alteração de situação profissional ou económica do titular que, no entender do Banco Económico, ponha em causa a sua capacidade de satisfazer as suas obrigações perante o Banco Económico.
3.6. Uma vez cessado o contrato de utilização do cartão, o utilizador perderá todos os direitos inerentes à respectiva posse e uso, devendo promover a devolução imediata do cartão ao Banco Económico, sendo da  responsabilidade do Titular todas as transacções efectuadas com o mesmo, até que a devolução se torne efectiva. O Banco Económico, reserva-se ainda o direito de reter e destruir o cartão Multicaixa directamente ou através de terceiros nomeadamente de uma entidade acreditada como aceitante de cartões da rede EMIS.
3.7. Em caso de morte, interdição ou inabilitação do titular, o direito de utilização do Cartão caduca, devendo os respectivos herdeiros ou representantes proceder de imediato à restituição do Cartão ao Banco. O Banco reserva-se, ainda, o direito de reter e destruir o Cartão directamente ou através de terceiros, bem como proceder ao seu cancelamento, caso tenha tido conhecimento da morte do titular, por qualquer meio.
3.8. O Titular poderá também renunciar a todo o momento à utilização do cartão, devendo comunicar tal decisão ao Banco Económico simultaneamente com a restituição do respectivo cartão Multicaixa devidamente inutilizado através da realização de um “furo/buraco” na banda magnética. Nesse caso, será também o Titular responsável por todos os movimentos efectuados com o cartão até ao momento da sua efectiva restituição.
 
4. Preçário
 
4.1. Pela substituição do cartão Multicaixa, 
 
O cartão Multicaixa para Clientes Particulares reger-se-á pelas normas e condições contidas no presente articulado. A utilização do cartão Multicaixa implica a tomada de conhecimento e aceitação das presentes Condições Gerais de utilização. 
 
1. Conceito 
 
1.1. O cartão Multicaixa, constante neste impresso, é propriedade do Banco Económico S.A. adiante designado Banco Económico. 
Emitido no âmbito da rede EMIS, o cartão Multicaixa é um meio de pagamento pessoal e intransmissível, sendo emitido em nome de um titular para a sua exclusiva utilização, de acordo com as cláusulas do presente contrato.
 
2. Emissão
 
2.1. O Cartão Multicaixa, que é propriedade do Banco Económico, será emitido   em nome do titular para seu uso exclusivo, sendo pessoal e intransmissível. 
A emissão do Cartão dependerá sempre de um pedido prévio do Cliente e da sua aprovação pelo Banco Económico.
2.2. Ao subscrever a ficha de produtos e serviços, o requerente adere ao Cartão de débito Multicaixa, às Condições Gerais, Direitos e Deveres das Partes, que se obriga a cumprir e recebe uma via da mesma proposta.
2.3. Qualquer Cartão deve ser destruído pelo titular quando:(i) expirar a respectiva data de validade;(ii) for substituído;(iii) cancelado definitivamente ou (iv) logo que o presente Contrato cesse a sua vigência, tudo sob pena de o titular poder ser responsabilizado pela respectiva utilização indevida.
2.4.** Na qualidade de representante legal do menor identificado, declaro autorizar a adesão do referido cartão e responsabilizar-me pelo cumprimento das Condições Gerais de Utilização constantes no verso deste Contrato de Adesão, até atingir a sua maioridade.
 
3. Validade
 
3.1. O cartão Multicaixa para Clientes Particulares tem um prazo de validade, o qual se encontra expresso no cartão, para além do qual não deverá ser utilizado.
3.2. O Cartão será renovado automaticamente antes do final do prazo de  validade do Cartão anterior, caso o Banco Económico não  receba uma notificação do titular nos 45 dias anteriores ao termo do prazo acima referido, opondo-se à renovação. O titular deverá informar o Banco Económico no caso de, tendo expirado o prazo de validade do(s) Cartão(ões) em seu poder, não ter recebido ainda os novo(os) Cartão(ões).
 
 
                                                                                  CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MULTICAIXA
6. Regras Operativas
 
6.1. Para efectuar transacções com o cartão Multicaixa é necessário usar o Número de Identificação Pessoal (PIN) pelo que, a cada cartão será atribuído um PIN o qual deverá ser mantido secreto. A introdução deste código implicará a autorização do débito, na conta de Depósitos à Ordem, das respectivas importâncias.
6.2. O titular será igualmente responsável pelos valores debitados na conta de Depósitos à Ordem até ao momento em que se prove a eventual incorrecção do seu débito.
6.3. No caso dos POS´s, o Banco Económico não interferirá em quaisquer incidentes ou responsabilidades que ocorram entre o titular e o estabelecimento ou proprietário da máquina, mesmo as originadas pela não aceitação do cartão, pelo que o titular será responsável por quaisquer consequências que tais factos possam originar.
 
 7. Segurança
 
7.1. Para evitar o uso fraudulento do cartão Multicaixa, certas precauções deverão ser tomadas nomeadamente: 
(i) não permitir a utilização do seu cartão por terceiros ainda que seus mandatários; (ii) não transmitir o seu Número de Identificação Pessoal (PIN) a terceiros; (iii) memorizar o PIN abstendo-se de o anotar;(iv) não guardar nem registar o PIN de uma forma que possa ser inteligível ou em local acessível a terceiros; (v) não registar o PIN no cartão ou em algo que guarde ou transporte conjuntamente com o cartão. 
7.2. Caso não sejam tidas em consideração as precauções mencionadas no ponto anterior, o titular será sempre responsável pelas transacções ocorridas naquelas condições. 
7.3. Serão ainda da responsabilidade do titular todas as transacções efectuadas por terceiros, caso se prove que as mesmas se deveram a dolo ou negligência grosseira do Titular. 
7.4. O Banco poderá, a qualquer momento e sem incorrer em qualquer responsabilidade para com o Titular, recusar/autorizar qualquer operação sempre que tal ocorra de razões de protecção ao titular ou ligadas ao sistema operativo de cartões. Esta substituição não implica qualquer custo para o titular.
7.5. O Banco Económico reserva-se o direito de cancelar o cartão sem aviso prévio, substituindo-o por um novo com nova numeração, sempre que tal decorra de razões de protecção ao titular ou ligadas ao sistema operativo de cartões. Esta substituição não implica qualquer custo para o titular.
 
 
o Banco reserva o direito de cobrar uma comissão de acordo o Preçário em vigor no Banco.
4.2. Pela utilização do cartão Multicaixa, o Banco reserva o direito de cobrar uma comissão de utilização (anuidade) de acordo com preçário em vigor no Banco a cada momento e mediante aviso prévio de 45 dias, podendo o Cliente resolver o contracto se discordar das alterações introduzidas.
4.3. Para todas as contas utilizadas para crédito de salário não será em circunstâncias alguma aplicados custos de emissão ou utilização do cartão de Débito Multicaixa de acordo com o Aviso 10/2012 de 2 de Abril.
 
5. Utilização
 
5.1. O Cartão Multicaixa permite a aquisição de bens e serviços, bem como o levantamento de dinheiro nos Caixas Automáticos da rede EMIS.
5.2. Os levantamentos, bem como todas as operações financeiras disponíveis nos Caixas Automáticos, serão debitados na conta de Depósito associada ao cartão e condicionados ao saldo existente nessa mesma data bem como aos limites máximos impostos pelo Sistema em vigor no momento.
5.3. O titular obriga-se a uma rigorosa utilização do cartão. Sempre que lhe for solicitado em algum estabelecimento comercial deverá apresentar a identificação pessoal.
5.4. A utilização do cartão é pessoal e intransmissível. O Banco não tem qualquer dever de verificar ou controlar o utilizador do cartão, podendo no entanto faze-lo.
5.5. Sempre que o cartão tiver sido utilizado com a correcta digitação do código PIN, entende-se que o mesmo foi utilizado pelo respectivo Titular, confirmando-se assim a transacção e débito respectivo, ficando o Banco isento de qualquer responsabilidade.
5.6. Sempre que o cartão for utilizado por outra pessoa que não o Titular, presume-se que a utilização foi consentida/facilitada pelo titular.
5.7. Caso da conta associada ao cartão seja em moeda estrangeira, as operações de levantamento e de pagamento são sempre efectuadas em moeda nacional e estão sujeitas às disposições cambiais em vigor, assim como à taxa de câmbio do dia praticada pelo Banco.
5.8. A partir da data da assinatura do pedido do cartão, dispõe o Titular de um período de 7 dias úteis durante o qual poderá desistir do mesmo, mediante carta registada com aviso de recepção.
5.9. A revogação do cartão, nos termos do número anterior, não envolve quaisquer responsabilidades para o Titular, salvo o pagamento das importâncias respeitantes a toda e qualquer operação efectuada com o cartão e obrigações  fiscais se for o caso.
                                                                                  CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MULTICAIXA
10.2. As reclamações deverão ser apresentadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrência ou conhecimento do facto objecto das mesmas.
As reclamações devem ser devidamente fundamentadas e identificar os factos objecto de reclamação e a pretensão que o Cliente quer ser satisfeita. Devem igualmente ser acompanhadas de todos os elementos comprovativos à disposição do Cliente, que deve identificar-se juntar o(s) número(s) da(s) conta(s) de que é titular.
10.3. Sem prejuízo do que se encontra legislado, as reclamações do titular da conta, devem ser apresentadas em qualquer Agência do Banco, através do e-mail (qualidade@bancoeconomico.ao), através do site do Banco (bancoeconomico.ao) e pela linha de apoio ao Cliente (EconomicoDirecto) através do número 00244 222 693 610, ou ainda através do site do BNA.
 
11. Foro
  
11.1. Para todas as questões emergentes da utilização do cartão Multicaixa para Clientes Particulares, em que seja necessário recurso judicial, é aplicada a Lei angolana e é escolhido o Foro da Comarca de Luanda, com expressa renúncia a quaisquer outros.
8. Perda ou Roubo
 
8.1. Em caso de perda, roubo ou extravio do Cartão o Titular deverá avisar de  imediato o Serviço de apoio ao cliente EconomicoDirecto através do número de telefone +244 222 693 610, ou ainda os serviços da EMIS pelo número de telefone +244 222 641 840, disponíveis 24 horas por dia e sete dias por semana. O aviso referido no número anterior deve ser confirmado até 48 horas depois, por carta registada, acompanhada dos seguintes elementos: (i) identificação do cartão (denominação e número); (ii) data da última utilização; (iii) data e hora aproximada da perda ou furto do cartão; (iv) Local provável da perda ou furto do cartão; (v) no caso de furto, cópia da participação às autoridades policiais ou de investigação. Ao titular cabe fazer prova da realização das diligências devidas nos termos da presente cláusula.
8.2. A responsabilidade do Titular por todas as transacções efectuadas com o cartão, cessa no momento de aviso referido no ponto 7.1. Caso se prove que a perda, roubo ou extravio do cartão se deveram a dolo ou negligência grosseira do Titular, este será responsável por todos os movimentos efectuados pelo cartão, mesmo os realizados para além do citado prazo.
 
9. Alterações
 
9.1. O Titular compromete-se a informar o Banco Económico de toda e qualquer alteração que ocorra na sua situação patrimonial relevante para o correcto cumprimento deste contrato. 
9.2. O Banco Económico reserva-se o direito de alterar as condições do clausulado do presente contrato, mediante aviso prévio de 45 dias ao Titular, podendo este resolver o contrato se discordar das alterações introduzidas. O Banco Económico considera toda e qualquer alteração aceite pelo Titular desde que este não conteste no prazo de 45 dias a contar da data do referido aviso.
9.3. A utilização do cartão Multicaixa antes de decorrido o prazo referido no ponto anterior constitui presunção de aceitação das alterações contratuais em causa. 
9.4. O utilizador do cartão compromete-se a informar, por escrito, qualquer alteração no endereço postal inicialmente indicado. 
 
10. Reclamações
 
10.1. O Cliente tem o direito de reclamar sobre quaisquer factos sujeitos a esclarecimento, comprometendo-se o Banco a dar uma resposta, ou resolver o assunto no prazo de acordo a legislação em vigor, salvo condições adversas de força maior. 
Assinatura Cliente Titular / Representante
Customer Holder Signature  /Representative ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Assinatura Cliente Titular / Representante
Customer Holder Signature  /Representative ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ESTE ESPAÇO É PARA TRATAMENTO DO BANCO  / THIS AREA IS TO BE FILLED IN BY THE BANK 
Recebido / Conferido
Received /Checked............................................................................................................................................................
 Carimbo, Assinatura / Stamp, Signature
 Autorizado
Authorized........................................................................................................................................................................
  Carimbo, Assinatura  / Stamp, Signature
Aceitamos as presentes Condições Gerais, que são aplicadas a este (s) contrato de Adesão ao Cartão de débito  Multicaixa  / We hereby accept the General Conditions, which are applied to this contract debit card application form.
                                                                                  CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MULTICAIXA
1) *Declaro que me foi feita entrega pessoal e simultânea, com o meu acordo, do Cartão Multicaixa e do código pessoal secreto de acesso às Caixas e Terminais de Pagamento Automático.
2) Tomei conhecimento e aceito integralmente as Condições Gerais de Utilização constantes neste contrato, cujas cópias me foram entregues. Autorizo o débito dos pagamentos efectuados com o(os) cartão(ões) e o seu custo de funcionamento, de acordo com o estipulado nas Condições Gerais de Utilização, na conta de Depósitos à Ordem acima indicada. Declaro autorizar que os dados pessoais recolhidos pelo Banco Económico sejam processados e armazenados informaticamente, destinando-se a análise, decisão e gestão dos serviços a prestar. O fornecimento das informações solicitadas neste contrato reveste-se de carácter obrigatório e os dados recolhidos são confidenciais: as omissões, inexactidões e falsidades são da responsabilidade do Titular, naquilo que lhe disser respeito. Ao Titular, desde que devidamente identificado, é reconhecido o direito de acesso à informação sobre ele registada, podendo solicitar a sua correcção e/ou, em ficheiro de endereços para a mala directa, a eliminação do seu nome e morada. Para tal deverá contactar directamente ou por escrito o Banco Económico.
(1) *I declare that i personally received, with my agreement the Debit Card and respective PIN code which access to ATM's.
(2) I have read and fully agree with the Terms of Use contained in this agreement, whose copies i have received. i hered by authorize the debit of payments made to the card(s) and its cost of operation in acordance with the stipulations in the Terms of Use in the deposits account indicated above. I hereby authorize that the personal data collected by Banco Económico is processed and stored in computer, designed for the analysis, decision making and management of the services. The supplying of information requested on this contract is compulsory and the data collected is confidential: the omissions, inaccuracies and falsehoods are the responsability of the applicant, in what concerns him. The holder, properly identified, is recognized the right of access trecorded information concerning him, and may request correction and/or. Address on file for direct Marketing, the elimination of its name and address. for this purpose he/she contact Banco Económico personally or in writing. 
*Aplicável apenas para os cartões de débito não personalizado. / *Applicable only to non-custom debit cards
Pretende a renovação do cartão no fim de validade? / You want to renew your card at the end of its validity?
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE CONDIÇÕES / DECLARATION OF CONDITIONS ACCEPTANCE 
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