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ANEXO I 

Ficha Técnica Informativa de produto financeiro (FTI) 

Contrato de cartão de Débito 

 

A. Elementos de identificação 

1. Identificação da Instituição Financeira 

1.1 Denominação Banco Económico, SA 

1.2 Endereço Rua 1.º Congresso do MPLA, n.º 8, Ingombota – Luanda 

1.3 Contactos 
Economicodirecto: 222 693 610 ou 923 166 266; 

E-mail: directo@bancoeconomico.ao 

2. Identificação do Correspondente Bancário 

2.1 Denominação Não aplicável. 

2.2 Endereço Não aplicável. 

2.3 Contactos Não aplicável. 

3. Data da FTI 

10 de Outubro de 2017 

B. Descrição das principais características do produto 

1. Tipo crédito 

1.1 Designação comercial do 
produto 

Multicaixa CORPORATE. 

1.2 Categoria Cartão de Débito. 

2. Montante total do crédito 

Não Aplicável. 

3. Condições de utilização 

Condições gerais do contracto de abertura de conta e prestação de serviços – proposta de adesão ao contracto 
de cartão Multicaixa CORPORATE. 

Meio nacional de pagamento válido na Rede Multicaixa, que possibilita a aquisição de bens e serviços, bem 

como levantamentos e outras operações disponibilizadas nas Caixas Automáticas e Terminais de Pagamento 
Automático da Rede EMIS em Angola.  

Limite de utilização corresponde ao saldo disponível na conta associada ao cartão, estando no entanto sujeito 
aos limites impostos pela Rede Multicaixa. 

4. Duração do contrato 

O cartão é válido por 48 meses, desde que o cliente cumpra as condições de utilização, definidas no contrato, 
renovável automaticamente, caso não seja solicitada a não renovação pelo titular do cartão. 
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Data de início: data de emissão do cartão. 

5. Reembolso do crédito 

5.1 Modalidade do reembolso Não aplicável 

5.2 Regime de prestações Não aplicável 

5.3 Montante da prestação Não aplicável 

5.4 Número de prestações Não aplicável. 

5.5 Periodicidade da prestação Não aplicável 

5.6 Imputação Não aplicável 

6. Contrato coligado  

6.1 Bem ou serviço Não aplicável. 

6.2 Preço a pronto  Não aplicável. 

7. Garantias 

Não aplicável 

8. Reembolso antecipado 

8.1 Comissão de reembolso 
antecipado 

Não aplicável. 

8.2 Condições de exercício  Não aplicável 

C. Custo do crédito 

1. Taxa de juro anual nominal (TAN) 

1.1 TAN Não aplicável 

1.2 Regime de taxa de juro Não aplicável 

1.3 Taxa de juro fixa Não aplicável 

1.4 Taxa de juro fixa contratada Não aplicável 

1.5 Indexante Não aplicável. 

1.6 Spread base Não aplicável. 

1.7 Spread contratado Não aplicável. 

1.8 Outras componentes Não aplicável. 

1. Taxa Anual de Encargos Efectiva Global (TAEG)  

Não aplicável 

2. Encargos incluídos na TAEG  

2.1 Valor total dos encargos Não aplicável 
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2.2 Discriminação dos encargos 
incluídos na TAEG  

Não aplicável 

2.2.1 Comissões de abertura de 
contrato (se aplicável)  

Não aplicável. 

2.2.2 Comissões de processamento 
de prestações (se aplicável) 

Não aplicável. 

2.2.3 Anuidades (se aplicável) 1.500 Kz 

2.2.4 Seguros exigidos (se aplicável) Não aplicável. 

2.2.5 Impostos (se aplicável) 

  

10,5 Kz que inclui 0,7% de Imposto de Selo sobre a anuidade 

 

2.2.6 Comissões do correspondente 

bancário (se aplicável) 
Não aplicável. 

2.2.7 Custos conexos (se aplicável) Não aplicável. 

(i) Custos com contas de 
depósito à ordem  

Não aplicável. 

(ii) Custos com meios de 
pagamento  

Não aplicável. 

(iii) Outros custos 

Substituição de cartão – 1.000 Kz 

O valor das comissões será o que está fixado no preçário, que 
pode ser consultado nas agências e no site 

www.bancoeconomico.ao. 

(iv) Condições de alteração dos 
custos 

Os custos aplicados poderão ser alterados, com comunicação ao 
titular através de mensagem inserta no extracto da conta à ordem 
associada ao cartão e/ou noutro suporte duradouro, com pré-aviso 
mínimo de quarenta e cinco dias relativamente à data da 

respectiva produção de efeitos, podendo o titular resolver o 

contrato dentro deste prazo, por escrito, caso não concorde com 
as alterações que lhe sejam comunicadas. 

3. Contratos acessórios exigidos  

3.1 Seguros exigidos Não aplicável. 

3.1.1 Coberturas mínimas exigidas Não aplicável. 

3.1.2 Descrição Não aplicável. 

(i) Custos com conta de 

depósito à ordem  
Não aplicável. 

(ii) Periodicidade de pagamento Não aplicável. 

(iii) Prémio de seguro previsível Não aplicável. 

(iv) Outros custos de seguro Não aplicável. 

3.2 Outros contratos exigidos Não aplicável. 
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4. Vendas associadas facultativas 

Não aplicável. 

5. Montante total imputado ao cliente 

Não aplicável. 

6. Custos notariais  

Não aplicável. 

7. Custos por falta de pagamento 

7.1 Taxa de juro de mora Não aplicável. 

7.2 Regras de aplicação da taxa de 

juro de mora 
Não aplicável. 

7.3 Outros encargos (se aplicável) Não aplicável. 

7.4 Consequências da falta de 
pagamento (se aplicável) 

Não aplicável. 

D. Outros aspectos 

1. Direito de revogação 

O cliente pode revogar o contrato do cartão de débito Multicaixa Corporate no prazo de 15 dias corridos, sem 
necessidade de invocar qualquer motivo, nos termos da legislação em vigor. 

2. Rejeição do pedido  

Não aplicável. 

3. Cópia do contrato 

O cliente tem direito de obter gratuitamente uma cópia da minuta do contrato de crédito. 

4. Outros 

Não aplicável. 

5. Prazo das condições da FTI 

A informação constante na presente ficha técnica informativa permanece válida à presente data, salvo 
ocorrência de alterações legislativas ou regulamentares ou caso fortuito ou de força maior. 

O Banco Económico S.A. poderá em qualquer momento anterior à data de início da operação decidir pela não 
validade das informações constantes neste documento e consequentemente cancelamento da ficha de produto 

por considerar que já não se verificam as condições de mercado necessárias à sua viabilidade. 
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DECLARAÇÃO DE TOMADA DE CONHECIMENTO 

Declaro que tomei conhecimento e concordo expressamente com o teor integral dos termos e condições 

expressos na Ficha Técnica do Produto de Crédito – CARTÃO MULTICAIXA CORPORATE. Mais declaro ter perfeito 

conhecimento e compreendo os riscos resultantes da subscrição do presente produto, os quais foram 

devidamente ponderados e tomados em conta no processo de formação e decisão da minha vontade de 

contratar. 

Tomei conhecimento e aceito as condições expressas nas Condições Gerais do produto: 

Data: __/__/____     Assinatura: ______________________________ 


