
Com o objectivo de atenuar os efeitos negativos da redução da actividade económica, resultante

da pandemia Covid-19, e em conformidade com o Decreto Presidencial n.º 82/20, de 26 de Março,

e Instrutivo n.º 04/2020, de 30 de Março, o Banco Valor, S.A. informa aos seus estimados Clientes

que concederá um adiamento de 60 dias, no pagamento das prestações vincendas de juros e

capital sobre créditos concedidos aos seus Clientes, sem qualquer alteração do valor das

prestações em curso, bem como suspenderá, temporariamente, todas as interpelações,

constituição de mora e execuções, decorrentes do atraso no cumprimento das referidas obrigações

que não possam ser realizadas por decorrência do impacto económico causado pela pandemia do

Covid-19.

Mas informa que, as facilidades supra referidas abrangerão apenas as operações de crédito em

situação regular que se encontrem em período de reembolso, ou tenham iniciado esse período em

Março de 2020, cujas prestações de capital e de juros não possam ser prestadas em virtude dos

efeitos económicos causados pela Covid-19, e que, as mesmas facilidades, ficarão isentas de

pagamento de quaisquer despesas ou comissões.

Os Clientes interessados em ter acesso a essas facilidades, deverão endereçar os seus pedidos

expressos ao Banco Valor, S.A., por carta a ser enviada via e-mail (recomendado) reconhecido

pelo Banco, entregue na sede do Banco ou nas agências em funcionamento, com indicação dos

seguintes dados:

N.º cliente;

Nome completo ou Designação social;

Balcão de Domicílio e Gestora de Cliente;

Indicação do(s) crédito(s) a ser(em)  contemplado(s)  pela(s) facilidade(s); 

Assinatura do cliente ou representante legal (empresa).

Para mais informações, contacte o seu gestor de conta, ou ligue para o nosso Contact

Center: (+244) 923 165 100, Email: valordirecto@bancovalor.ao.
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Flexibilização de Prazos para o Cumprimento de
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