Anexo I - Ficha Técnica Informativa Depósito a Prazo Indexado
DEPÓSITO A PRAZO INDEXADO
Este produto apresenta riscos em várias dimensões, pelo que o Banco Angolano de Investimentos, S.A. recomenda aos
seus clientes, antes da sua assinatura, a leitura e análise das condições de remuneração e de garantia do capital investido,
bem como dos riscos associados.

Designação de agência (Nome da agência)

Número de agência

1. Designação

DEPÓSITO A PRAZO INDEXADO

2. Classificação
Instrumento financeiro que, embora assumindo a forma jurídica de um instrumento financeiro já existente, incorpora riscos
e características de dois ou mais instrumentos financeiros de diferente estrutura e natureza sob a aparência de um
instrumento financeiro único, estando a sua rendibilidade associada, total ou parcialmente, à evolução do preço de outros
activos.
3. Caracterização do produto
Aplicação financeira com capital indexado a taxa de câmbio para o Dólar dos Estados Unidos (USD);
Garante a protecção integral do capital investido face a desvalorização do Kwanza.
4. Perfil de cliente recomendado
Produto destinado a clientes particulares e empresas independentemente da sua tolerância ao risco Este produto não
recomendado para entidades com necessidade de liquidez antes da maturidade do investimento. A rentabilidade do
produto está directamente relacionada com depreciação do kwanza em relação ao USD.
5. Condições de acesso

Ser cliente BAI e cumprimento dos requisitos constantes na presente ficha do produto.

6. Garantia de capital
Garantia da totalidade do montante depositado no vencimento e em caso de mobilização antecipada.
7. Garantia de remuneração
Flutuação cambial em caso de desvalorização do Kwanzas. Em caso de apreciação do Kwanza, o cliente receberá apenas
o capital investido.
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8. Factores de risco
A subscrição do produto expõe o detentor aos riscos de crédito, em caso de falência do banco, e cambial em caso de
alteração da taxa de câmbio.
9. Instrumentos ou variáveis subjacentes ou associados
Nota: por favor exigir apresentação da taxa de câmbio para os

Taxa de câmbio USD/Kz

últimos 12 (doze) meses.

10. Modalidades
Não são permitidos resgates parciais do capital.
11. Prazo
11.1 Data de inÍcio

Data de subscrição ao Depósito a prazo
Último dia do período subscrito (Mínimo de 180 dias e

11.2 Data de vencimento

Máximo de 5 anos)

12. Mobilização antecipada
São permitidos apenas resgates totais de capital.
No caso de resgate total antecipado, o capital a reembolsar será o capital inicial na data da constituição.
13. Renovação
Não aplicável
14. Moeda
Kwanza (Kz)
15. Montante
Mínimo: Kz 50 000 000,00 (cinquenta milhões de
kwanzas);
15.1 Constituição

Máximo: Kz 3 000 000 000,00 (três mil milhões de
kwanzas)
*Sujeito à disponibilidade no stock limitado.

15.2 Manutenção

15.3 Entregas adicionais

Mínimo: Kz 10 000 000,00 (dez milhões de kwanzas)
Máximo: Não aplicável

Não aplicável
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15.3.1. Montante

Não aplicável

Não aplicável

15.3.2. Periodicidade
15.3.3. Taxa de remuneração

Não aplicável

Não aplicável
15.3.3 .1 TANB

Nota: A rentabilidade do produto está implícita às reavaliações
cambiais na data de vencimento

15.3.3.2 TANL

Não aplicável

16. Remuneração
O capital é reavaliado diariamente na totalidade à taxa de
câmbio de referência para actualização das Obrigações do

16.1 Indexante

Tesouro Angolano Indexadas ao dólar dos Estados Unidos
de América deduzidos de uma margem de 2%.
O BAI reserva-se ao direito de revisão do cálculo do
Indexante em caso de alteração das condições do mercado

16.2 Frequência da revisão

nomeadamente

na

referência

de

indexação

para

Obrigações do Tesouro Angolano à taxa de câmbio USD/Kz
16.3 Regime de capitalização

Não aplicável

16.3.1. Tipo

Não aplicável

16.3.2. Periodicidade

Não aplicável

16.3.3. Descrição do cálculo do juro

Não aplicável

16.3.4. Cálculo do juro e forma de arredondamento
aplicável

Não aplicável

16.4. Pagamento de juros

16.4.1. Data de pagamento

Final do período subscrito.
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Se o Kwanza se depreciar face ao Dólar, considerando os
câmbios negociados entre o BAI e o Cliente em USD/Kz à
data da constituição, então o reembolso do capital será o
capital reavaliada a taxa de câmbio conforme acordado na
data de subscrição.

16.4.2. Forma de pagamento

Se o Kwanza se apreciar face ao Dólar, considerando os
câmbios negociados entre o BAI e o Cliente em USD/Kz à
data da constituição, então o reembolso do capital será pelo
valor da constituição do capital na data de subscrição.

17. Regime fiscal

Não aplicável

18. Outras condições

O Fundo de Garantia de Depósitos abrange:
Depósitos a ordem, depósito a prazo, mobilizável ou não, depósito poupança-habitação, depósito de emigrantes, depósito
poupança-reformados, depósito poupança-condomínio, depósito representados por certificados de depósitos, depósito
obrigatórios e outros depósitos legalmente previstos.

Para casos de mais depósitos no Banco:
Todos os depósitos serão agregados, estando sujeitos ao limite máximo de Kz 12 500 000,00 (doze milhões e
quinhentos mil kwanzas).

Para contas colectivas:
O limite de Kz 12 500 000,00 (doze milhões e quinhentos mil kwanzas) é aplicável separadamente a cada titular.
19. Instituições depositárias
19.1 Denominação

BAI – Banco Angolano de Investimentos, S.A
Complexo Garden Towers, Torre BAI Travessa Ho Chi
Minh, Maianga, Luanda-Angola

19.2 Endereço

C.P. 6022 • SWIFT: BAIPAOLU Registo no BNA nº 40
Registo na Conservatória Comercial nº 10/97 NIF
5410000510
Tel. +244 924 100 100

19.3 Contactos

Web site: www.bancobai.ao

20. Validade das condições
As informações constantes deste documento são válidas, contudo o Banco BAI reserva-se no direito de actualizar o
produto sempre que necessário.
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21. Autoridade de supervisão

Banco Nacional de Angola

Data de entrega da ficha técnica informativa ___/___/_____.
Considerando a complexidade e o risco deste depósito, confirmo que compreendi as características dos seus riscos e a sua
forma de remuneração, e de que as mesmas são adequadas aos meus objectivos, situação financeira e conhecimento sobre
esta matéria de depósitos indexados.

Declaro que recebi a presente ficha técnica informativa antes da subscrição deste produto e que compreendi as suas
características e riscos.

O cliente deverá manuscrever a frase acima conforme instituído no Anexo II do Aviso N.º05/2020 do BNA.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Assinatura do cliente

Assinatura da Instituição Financeira
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Anexo II - Checklist

Código do Balcão:
Número de Cliente:
Número de Processo:
Data de Entrada:

/

/

CONDIÇÕES DE ACESSO

❑ Ser cliente BAI.
DOCUMENTAÇÃO

❑ Contrato de Adesão Depósito a Prazo.
INFORMAÇÃO DE SUPORTE

❑ Custódia dos documentos no Balcão de Atendimento.

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