
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE INSTRUÇÕES BANCÁRIAS NÃO CONVENCIONAIS  

AUTHORIZATION PROTOCOL FOR NON-CONVENCIONAL BANKING INSTRUCTIONS

(Preencher com maiúsculas/Please use capital letters)

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE / CLIENT IDENTIFICATION

BANCO VALOR, SA
Belas Business Park, Ed. Malange, 8º andar, Talatona, Luanda – Angola • NIF 5417123021 • Capital Social 

9.262.000.000,00 AOA

T. +244 222 653 100 | 939 765 313 / 314   E. valordirecto@bancovalor.ao   www.bancovalor.ao

Particular
Individual

Empresa
Company

Nome do Cliente
Client's Name

Nº Conta
Account No

Nº Conta
Account No

Nº Conta
Account No

Nº Conta
Account No

AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE / CLIENT AUTHORIZATION

Autorizo esta Instituição, pelo prazo de Um(1) ano a contar da data de validação deste documento, e de acordo com os poderes de movimentação da (s) conta (s) acima indicada (s) , 
a proceder a execução de operações bancárias ordenadas por mim através dos meios e limites seleccionados e detalhados ao abrigo deste Protocolo, limitando desde já qualquer tipo 
de responsabilidade do Banco na ocorrência de qualquer erro ou manipulação dos meios por terceiros. Igualmente, comprometo-me a informar o Banco sempre que haja alguma 
alteração relativa aos poderes de movimentação das contas abrangidas por este protocolo e a proceder a suspensão ou actualização do presente Protocolo de Autorização.

I hereby authorize this institution, for one (1) year  starting from the validation of this Protocol, and in accordance with the mandate of the accounts indicated to proceed with 
banking operations ordered by me through selected and specified channels and limits under this Protocol, however limiting any liability of the Bank, arisen by errors or third party 
manipulation of the used channels, Therefore, I pledge myself to inform the Bank whenever there is any mandate change associated with the accounts under this Protocol and to 
proceed with the update or suspension of the current Protocol.

LIMITES E MEIOS AUTORIZADOS / LIMITS AUTHORIZED CHANNELS

Fax
Fax

Indicativo País / Country Code Número / Number

Limite por Operação
Amount limit for each Operation

Valor
Amount

Data
Date

Moeda
Currency

(1º Titular / 1st Person)

(3º Titular / 3st Person)

(2º Titular / 2st Person)

(4º Titular / 4st Person)

Assinaturas de acordo com os poderes de Movimentação da (as) conta (as) (inserir Carimbo da Empresa se aplicável)
Account (s) Mandate Signatures (insert Company Stamp if applicable)

Nome do Gestor
Manager's Name

A PREENCHER PELO GESTOR DE CONTA / TO BE FILLED BY THE ACCOUNT MANAGER
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