FICHA TÉCNICA INFORMATIVA DE PRODUTO FINANCEIRO

Pagamentos
A. Elementos de Identificação
1. Identificação da Instituição Depositária
1.1 Denominação
1.2 Endereço

Standard Chartered Bank Angola
Edificio 3 Torres, Torre 1, R/C
Rua Gamal Nasser, Eixo Viário,
Luanda
Telefone: +244 222 636813 / +244 222 636 800
Email: Premierservices.ao@sc.com

1.3 Contactos
2. Data da FTI
05 de Outubro de 2016
B. Descrição das principais características do produto
1. Designação comercial do produto
Este serviço permite o movimento físico de fundos da conta de clients para as contas de beneficiários
conforme as instruções de pagamentos. Caso a transferência directa de fundos não seja possível, o Banco irá
recorrer a serviços de outros Bancos, instituições financeiras ou câmaras de compensação que permitam o
fluxo de fundos para o beneficiário final.
O serviço de pagamentos responde à uma variedade de necessidades dos clientes, nomeadamente prestação
de serviços, pagemento de salários, importações, aquisição de matéria-prima, pagamento de impostos, etc.
Tipos de pagamentos:
Domésticos
 Pagamentos via STC
 Pagamentos via SPTR
 Pagamentos de caixa
 Cheques
 Pagamentos intrabancários (conta-conta)
Estrangeiro
 OPE
Em alguns casos o Banco irá recorrer à parceiros externos tais como Bancos correspondentes para assegurar
a realização efectiva de pagamentos à beneficiários no estrangeiro. O SCBA é membro da sociedade SWIFT
tendo assim a prerogativa de utilizar mensagens de tipo swift para realização de pagamentos.
2. Condições de acesso
O cliente deverá aderir à aberta de uma conta à ordem/conta corrente para ser capaz de efectuar transacções.
Os pagamentos estão sujeitos a apresentação de documentação de acordo com a Regulamentação Cambial,
Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, Sanções e outros requisitos
internos.
3. Modalidade
Normais e urgentes
Quando o cliente remeter ao banco a instrução de
pagamento ou transferência, sujeita à apresentação
3.1 Data de Início
de documentos exigidos por lei.
3.2 Data de vencimento
Não aplicável
Os pagamentos exigem o aprovisionamento
antecipado da conta caso o cliente não tenha
3.3 Condições
contraído qualquer contrato de descoberto bancário.

1

FICHA TÉCNICA INFORMATIVA DE PRODUTO FINANCEIRO

4. Moeda
Dólar Americano, Euros, Libras, Coroa Noroeguesa, Dólar Singapuriano, Iuan Chinês, Iene Japonês, Rand
Sul-africano.
4.1 Montante mínimo
Não aplicável
4.2 Montante máximo
Não aplicável
5. Entrega adicional de fundos (se aplicável)
5.1 Montante mínimo
5.2 Montante máximo
5.3 Periodicidade
5.4 Entrega
6 Taxa aplicável

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

6.1 Spread

Não aplicável
O Banco cobra despesas e comissões de acordo
com o seu preçário publicado na sua página WEB
(www.sc.com/ao/index.html) e no Portal do
Consumidor de Produtos e Serviços Financeiros
(www.bna.ao).
Não aplicável

6.2 Outras despesas
6.3 Forma de arrendondamento (se aplicável)
7. Outras condições
Não aplicável
8. Garantia de capital
Não aplicável
9. Fundo de Garantia dos Depósitos
Não aplicável
C. Prazo das condições da FTI
As informações constantes deste documento são válidas até a próxima revisão resultante de alterações das
condições do mercado. Caso existam outras restrições à validade das condições apresentadas, estas serão
devidamente indicadas.

2

