OPERAÇÕES CAMBIAIS - PARTICULARES
Condições de execução:
1. A execução da operação cambial está condicionada à (i) avaliação da capacidade financeira do cliente, (ii) à avaliação do valor das operações realizadas no ano
civil, (iii) ao aprovisionamento da conta pelo cliente no momento da execução para suportar o débito, pelo valor devido, acrescido das comissões, despesas e impostos
estabelecidos no Preçário do Banco. As operações cambiais que requerem a apresentação de documentação serão ainda avaliadas em função desta, nos termos do Aviso
n.º 05/21 do BNA.
2.Sempre a que a avaliação da operação suscitar dúvidas, o Banco reserva-se ao direito de solicitar elementos adicionais e abster-se da execução da mesma até
esclarecimento satisfatório do cliente (n.º 3 do artigo 6º do Aviso n.º 05/21 do BNA).
3.O valor da operação denominada em moeda diversa da moeda da conta é convertido para a moeda designada na instrução à taxa de câmbio divulgada pelo Banco na
data da sua execução, podendo ser consultada no BAI Directo, balcão ou em www.bancobai.ao.
4.O prazo de execução de operações cambiais encontra-se regulado pelo Instrutivo n.º 01/20 de 10 de Janeiro do BNA.

DADOS DO CLIENTE
Nome completo

NIF

Número de conta

Número de conta para débito de despesas em Kz (Caso seja diferente da conta anterior)

DADOS DA OPERAÇÃO
Moeda

Montante
Por extenso

Motivo da operação

Periodicidade***

Viagem

Despesas Correntes

Saúde*

Serviços Legais*

Ajuda familiar

Mercadorias

Educação*

Salários

Capitais**

Alojamento/Transporte*

Contribuições a entidades de classe
Compra/Levantamento de notas para
viagem

Mensal

Trimestral

Semestral

Anual

de

até

*Em caso de apresentação de factura/nota de débito/contrato, as transferências devem ser feitas directamente para os prestadores de serviços/agentes.** Operações de investimento
afectam o limite anual. ***Somente para instruções permanentes.

DADOS DO BENEFICIÁRIO
Nome completo

NIF
Morada completa*
Código postal

Localidade/Cidade

País

E-mail

*Indicar a rua e o n.º da porta

BANCO DO BENEFICIÁRIO
Nome completo

País

N.º de conta

Localidade/Cidade

IBAN
Código SWIFT

ABA/ROUTING NUMBER*

*Aplicável para pagamentos nos EUA

DESPESAS
A cargo do cliente (OUR)

A cargo do beneficiário (BEN)

Partilhada (SHA)

ASSINATURA DO CLIENTE
De acordo com o estipulado na cláusula 3º ponto 1.1 do Contrato de Abertura de Conta, confirmo ter comunicado ao Banco a
actualização da morada, endereço electrónico e números de telefone, bem como os elementos de identificação declarados na Ficha de Abertura
de Conta.
Declaro que tomei conhecimento das condições de execução acima indicadas.
Declaro que as informações contidas na instrução acima são exactas e que, no caso da operação exigir a apresentação de documentação de
suporte nos termos do Aviso n.º 05/21 do BNA, esta é autêntica e exacta.
Assinatura

Data
RESERVADO AO BANCO

MOD. 010-080 V.1.5

Preenchimento obrigatório – Requisitos para a execução de operações cambiais (n.º 2 do artigo 6º do Aviso n.º 05/21 do BNA):
•

O processo de abertura de conta encontra-se adequadamente documentado e actualizado, incluindo o
cadastro no sistema?

•

Foi avaliada a capacidade financeira do cliente, considerando os rendimentos comprovadamente auferidos e as
suas responsabilidades, assegurando a legitimidade de posse dos fundos que serão utilizados para a execução da
operação?

•

Foi avaliada a compatibilidade do valor da operação solicitada e das operações já realizadas no ano
civil pelo cliente, com a sua capacidade financeira?

Recebido por (user)
Assinatura

Validado por (user)
Data

Assinatura

Data

SIM

NÃO

