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CRÉDITO SALÁRIO
CHECKLIST
FICHA INFORMATIVA
Código do Balcão:
Número de Cliente:
Número de Processo:
Data de Entrada:

/

/

CONDIÇÕES DE ACESSO

❑ Ser cliente do BAI há pelo menos 6 (seis)meses;
❑ Ter salário domiciliado no BAI há pelo menos 3 (três)meses;
❑ Ser pensionista registado no INSS 3);
❑ Relação jurídico-laboral com entidade empregadora (pública ou privada) há pelo menos 6
(seis) meses confirmada coma existência de um contrato por tempo indeterminado;
❑ Carta de solicitação de crédito.
DOCUMENTAÇÃO

❑
❑
❑
❑
❑

Declaração de consignação de salário;
Fotocópia dos 3 (três) últimos recibos de salário;
Fotocópia do bilhete de identidade;
Fotocópia do cartão de contribuinte;
Atestado de residência actualizado ou declaração de confirmação demorada.

Notas
1)

Caso o solicitante seja casado (a) sob regime de comunhão de bens adquiridos e/ou haja
comparticipação do cônjuge deverá anexar: (certidão de casamento ou declaração de união de facto;
declaração de consentimento do cônjuge; declaração de rendimentos; fotocópia do bilhete de
identidade; fotocópia do cartão de contribuinte).

2)

Declaração de confirmação de morada deve ser preenchida somente se: o cliente não apresentar o
comprovativo da morada actual (atestado de residência, factura de água, luz ou telefone); ou a morada
indicada no documento de identificação não corresponder à morada actual do cliente (devendo anexar
cópia do documento de identificação e comprovativo de residência do declarante à declaração de
confirmação da morada e preencher a ficha de abertura de conta para actualização dos dados;

3)

Aplicável para pensionistas.

GARANTIAS

❑ Consignação do salário no BAI, até ao cumprimento das responsabilidades para com o Banco;
❑ Seguro de vida (durante a vigência do crédito).

CRÉDITO SALÁRIO
CHECKLIST
MODELO
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❑ Carta de Solicitação de Crédito;
❑ Contrato de Crédito ao Consumo;
❑ Declaração de Confirmação de Morada;
❑ Declaração de Consignação de Salário.
INFORMAÇÃO DE SUPORTE

❑ Custódia dos documentos no Balcão de domiciliação da conta;
❑ Após aprovação do crédito, o cliente tem até 30 (trinta) dias para apresentar o contracto de
crédito devidamente reconhecido.

Contactos ou Serviços de Assistência:
Linha de Atendimento BAI: Tel.: +244 924 100 100

