
Ficha Técnica Informativa 

Produto Financeiro Complexo 

DEPÓSITO INDEXADO 

Este produto apresenta riscos em várias dimensões, pelo que o BANCO VALOR 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:  Número de agência:  

1. Designação

• Depósito Indexado

2. Classificação

• Produto Financeiro Complexo – Depósito Indexado

3. Caracterização do Produto

• O Depósito Indexado é um Produto em Kwanzas, com capital indexado ao dólar dos Estados Unidos (USD), que
possui uma componente de remuneração fixa (taxa de juro) e uma variável que depende da evolução da taxa de
câmbio do USD face ao AKZ, divulgada pelo Banco Nacional de Angola – BNA, entre a data de subscrição e a data
de vencimento do produto.

4. Perfil do Cliente Recomendado

• O produto  destinado a empresas ou particulares, titulares de uma conta de Depósitos à Ordem em Kwanzas no Banco
Valor, que pretendam proteger-se da valorização do USD face ao AOA.

5. Condições de Acesso

• Ser Cliente do Banco Valor S.A.;

• O montante a subscrever deverá ser resultado de fundos novos. Consideram-se fundos novos a diferença entre
o valor máximo de saldo nos últimos cinco dias e o saldo da conta na data da subscrição, não sendo consideradas
transferências entre contas do Banco Valor.

6. Garantia de Capital

• Garantia total do capital aplicado na maturidade, 3, 6 ou 12 meses após a data de início (dependendo do prazo
subscrito pelo cliente). O produto não permite mobilização parcial ou total do capital.

7. Garantia de Remuneração

• Garantia de remuneração, de acordo com as condições contratadas (taxas de juro e diferencial cambial), bem

como do capital, na data de vencimento.

8. Factores de Risco

Ao constituir o Depósito, o cliente está a incorrer em riscos, nomeadamente:

• risco de taxa de juro;

• risco cambial;

• risco de crédito; e
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• risco país.

9. Instrumentos ou Variáveis subjacentes   Associadas

• O Produto está associado à evolução da cotação da taxa de câmbio dólar/kwanza. Por isso, a remuneração só é
calculada no final do prazo, depois de conhecida a evolução da mesma.

10. Modalidade

• Depósito a Prazo (Poupança)

11. Prazo

• Data de início: Data de subscrição do produto.

• Data de vencimento: 3, 6 ou 12 meses após a data de início (dependendo do prazo subscrito pelo cliente).

12. Mobilização Antecipada

• Não permite mobilização antecipada parcial ou total.

13. Renovação

• Não aplicável.

14. Moeda

• Moeda do depósito indexado: Kwanza (AOA)

• Moeda do reembolso: Kwanza (AOA)

• Moeda de pagamento da remuneração: Kwanza (AOA)

15. Montante

• Montante mínimo: AOA 30 000 000.

• Montante máximo: Não aplicável.

• Entregas adicionais de fundos: Não aplicável.

16. Remuneração

• Taxa de Remuneração

De acordo com a seguinte tabela:

TANB 

Montante (AOA) 3 meses 6 meses 12 meses 

≥ 30 000 000 0,25% 0,50% 1,00% 

• Cálculo e a forma de arredondamento aplicável

Para o cálculo dos juros usamos como base o ano civil. 

Apresentamos 3 cenários possível para a remuneração: 

Cenário 1 (Desvalorização do Kz face ao USD): Caso um cliente efectue um depósito indexado de AOA 100 milhões, com 

o câmbio a 300 AOA por dólar à data de início do depósito, e no futuro o câmbio passar para 450 AOA por dólar, o valor do

depósito sobe para AOA 150 milhões, compensando em 100% a desvalorização de 50% que o Kwanza teve, somando ainda 

os juros. Remuneração = Variação cambial (VC) + Juros.  
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Cenário 2 (Variação nula): Caso um cliente efectue um depósito indexado de AOA 100 milhões, com o câmbio a 300 AOA 

por dólar à data de início do depósito, e no final do depósito haja uma variação nula, a remuneração será igual ao valor do 

depósito inicial mais os juros: AOA 100 milhões + Juros. Remuneração = Depósito inicial + Juros. 

Cenário 3 (Valorização do Kz face ao USD): Caso um cliente efectue um depósito indexado de AOA 100 milhões, com o 

câmbio a 300 AOA por dólar à data de início do depósito, e no futuro o câmbio passar para 250 AOA por dólar, a remuneração 

será igual ao valor do depósito inicial mais os juros: AOA 100 milhões + Juros. Remuneração = Depósito inicial + Juros 

17. Regime Fiscal

• Os juros obtidos são tributados em Imposto sobre Aplicação de Capitais (IAC), por retenção na fonte, à taxa liberatória
em vigor, actualmente 10% sobre o respectivo valor, no momento de pagamento dos juros. Estão isentos de IAC, de
acordo com o artigo 22.º do Código Geral Tributário, i) o Estado, Institutos Públicos e Autarquias, ii) as instituições
públicas de previdência e segurança social e iii) os partidos políticos, sindicatos, associações públicas e instituições
religiosas legalmente constituídas.

18. Outras Condições

• Produto coberto pelo Fundo de Garantia de Depósitos (F.G.D), que garante o reembolso da totalidade do valor global

dos saldos em dinheiro de cada depositante (pessoas singulares e colectivas, residentes ou não residentes) desde

que esse valor não ultrapasse AKZ: 12.500.00000 (doze milhões e quinhentos mil kwanzas) quer em moeda nacional

ou estrangeira. A garantia compreende os depósitos à ordem depósitos com pré-aviso depósitos a prazo depósitos

a prazo não mobilizáveis antecipadamente depósitos poupança-habitação depósitos de emigrantes depósitos

poupança reformados depósitos poupança condomínio depósitos representados por certificados de depósito e

depósitos obrigatórios e outros depósitos legalmente previstos. De acordo com o Decreto Presidencial Nº195/18 de

22 de Agosto, o reembolso é feito no prazo máximo de 3 meses a contar da data em que o Banco Nacional de Angola

confirmar e comunicar ao F.D.G. a indisponibilidade de depósitos, ou num prazo mais curto, se o F.G.D. o puder fazer

com segurança.

19. Instituição Depositária

19.1. Denominação: Banco Valor S.A., 

19.2. Endereço: Condomínio Cidade Financeira, Rua do Centro de Convenções, Via S8 Edif. V Bloco 9/10, Piso 1, Talatona, 

Luanda. 

19.3. Contactos: Linha de Apoio ao Cliente: +244 923 165 100; e-mail: valordirecto@bancovalor.ao; www.bancovalor.ao. 

20. Validade das Condições

• Os elementos informativos apresentados são válidos até a publicação de nova FTI que venha alterar ou revogar

a presente.

21. Autoridade de Supervisão

Banco Nacional de Angola 

22. Prazo das Condições da FTI

• As condições são válidas até a publicação de nova FTI que venha alterar ou revogar a presente.

ASSINATURA DO CLIENTE

Assinatura do cliente 

Tomei conhecimento detalhado das condições apresentadas na FTI, compreendo o respectivo conteúdo ao qual 
subscrevo sem reservas. 
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