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CARTA
DE CRÉDITO

NACIONAL
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DO PRODUTOR AO DISTRIBUIDOR FINAL,
O BAI GARANTE A CONTINUIDADE
DO SEU NEGÓCIO
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CARTA DE CRÉDITO NACIONAL
É um instrumento de pagamento que funciona como uma garantia de segurança  em transacções comerciais 
entre compradores e vendedores, quer sejam clientes do mesmo banco ou de bancos diferentes.

Assegurar ao vendedor a realização de pagamento, sempre
que   cumpra com a entrega dos documentos a tempo e de 
acordo com os termos e condições acordadas com
o comprador;

Maior controlo na transacção; 

Facilidade em realizar compras;

Condições de crédito atractivas;

Mitigar os riscos mais relevantes do comércio nacional; 
Representa um instrumento de financiamento para o vendedor                            
(adiantamento); 

Reforça a capacidade de negociação do comprador. 
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MODO DE FUNCIONAMENTO

O CLIENTE 
(Ordenante

/Comprador)

O BAI
(Banco Emissor)

O BANCO
CONFIRMADOR 

(Notificador)
(Banco Emissor)

O BENEFICIÁRIO 
(Vendedor) 

Solicita ao seu 
banco (BAI) a 

abertura de uma 
carta de crédito 
nacional, para a 

compra de

mercadorias. 

Aprova o pedido
e emite a Carta

de Crédito,
notificando

o beneficiário 
directamente
ou através de 
outro banco

da praça
(se aplicável). 

Examina os 
termos e condi-
ções da Carta de 
Crédito Nacional, 
e certifica que os 
poderá cumprir, 

aprova e autentica 
o pedido, emite 
a Carta de Cré-
dito notificando 
o beneficiário 

directamente ou 
através de outro 
banco da praça 

(se aplicável). 

Despacha a
mercadoria.
Entrega os 

documentos da 
mercadoria, ao 
seu banco para 

verificar
a conformidade 

com os termos do 
crédito. Estando 

em ordem, o ban-
co do beneficiário 
envia a documen-

tação ao banco 
do comprador 

(caso não seja o 
mesmo).

O BAI, examina os 
documentos, se 
estes estiverem 

em conformidade 
paga ao banco do 
beneficiário (ven-
dedor) ou comu-
nica o aceite para 
uma data futura 
e entrega os do-
cumentos ao seu 
cliente (compra-
dor), que com a 
documentação 

tomará posse da 
mercadoria;

Debita a DO ou 
DP do cliente na 

data
de pagamento. 
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MODALIDADE DE PAGAMENTO

Pagamento de um valor 
que represente uma
percentagem do valor 
total da compra, que 
serve como sinal de 
intenção de compra da 
mercadoria.

Pagamento efectuado 
após apresentação
dos documentos
em conformidade junto 
ao banco confirmador 
/ disponível, numa data 
futura determinada
em função das condições 
previamente estipuladas 
na carta de crédito. 

Permite ao banco
confirmador/disponível 
após apresentação
dos documentos em 
conformidade adiantar 
os fundos ao beneficiário 
antes da data futura
determinada em função 
das condições
previamente estipuladas 
na carta de crédito.

Permite pagamentos em 
mais de uma das moda-
lidades anteriormente 
mencionadas.

Pagamento efectuado
após apresentaçãodos 
documentos em
conformidade junto
ao banco confirmador / 
disponível. 

Adiantamento Pagamento a 
Prazo

Pagamento por 
Negociação

Pagamento
Misto 

Pagamento
a Vista
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Crédito Facilidade
de Tesouraria

Serve para apoiar as empresas nas despesas correntes:
salários, reposição de stock ou financiamento de cartas
de crédito

Montante: negociável em função do risco da operação
e análise da performance da empresa no banco;

Taxa de juro: Luibor 1 a 6 M + Spread de 1 a 3%
Prazo: 12 meses

Condições de acesso e documentação: conforme checklist

•

 •

 •
•
•

•

 •

 •
•
•

Conta Corrente 
Caucionada

É um crédito a tesouraria de curto prazo que visa fazer face
as necessidades de exploração das empresas.

Montante: negociável em função do risco da operação
e análise da performance da empresa no banco;
Taxa de Juro: Luibor 1 a 12 M + Spread de 1 a 3%
Prazo: 12 meses

Condições de acesso e documentação: conforme checklist

PAGAMENTO A CRÉDITO
 Caso o cliente decida recorrer ao crédito, pode fazê-lo,
mediante condições de acesso, pelos seguintes produtos de crédito: 
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SEGURO EXIGIDO

Caso o cliente pretenda aderir a CCN,
deverá aderir ao seguro de mercadorias

transportadas (condições gerais do seguro
da NOSSA Seguros):

Seguro de mercadorias transportadas

Clientes particulares.

Sem recurso a
financiamento: até 48 horas.

Com recurso a financiamento
(parcial ou total): Até 30 dias.

MERCADO ALVO Empresas compradora
e vendedora de bens.

Empresa do sector
público ou privado. 

PRAZO DE DECISÃO 
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GARANTIAS

Constituição de colateral de 100% do valor

da CCN, na abertura (a proporção do colate-

ral depende da análise de risco do cliente);*

Aprovação de Financiamento
(se aplicável); 

Outros de acordo aos requisitos
negociados com o cliente.
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DOCUMENTAÇÃO

Carta de Solicitação de CCN- 
– dirigida ao Banco e assinada 
pelo próprio;

Factura Proforma Legível;

Contrato entre as partes;  

Apólice de Seguro de Transporte de
Mercadorias com cobertura no mínimo
de 110% do valor CIF (Custo Seguro e Frete,
porte de destino nomeado) ou CIP (Transporte
e Seguro pagos até ao local do destino

Proposta de Abertura de Carta
de Crédito Nacional ” com todos os 
campos devidamente preenchidos; 
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OBRIGADO

www.bancobai.ao


