
Proposta de Adesão Cartão de Crédito Valor Platinum
Application Form for Valor Platiunm Credit Card

TITULAR - INFORMAÇÕES PESSOAIS / HOLDER PERSONAL INFORMATION

Nome
Name

Nacionalidade
Nacionality
Data de Nascimento/ 
Date of Birth

Identification Document

Morada
Adress

Profissão
Occupation

Cargo ou função 
Position at the job

Telefone
Phone

Telefone
Phone

Nome a gravar no cartão
Name you wish to be printed on your card

Estado Civil / Marital Status: Solteiro / Single Casado(a) / Married Viúvo(a) / Widow(er) Divorciado(a)/ Divorced União de Facto / Co-habitating

TITULAR - SITUAÇÃO PROFISSIONAL / HOLDER - PROFISSIONAL STATUS:

Conta Própria / Self-employed Trabalhador efectivo / Regular Employee Trabalhador a prazo / Fixed Term Employee Outra (especificar) / Other (specify)

Tempo na empresa 
time in the company

Actividade da Empresa / Branch company

Entidade patronal  
Employer

Morada da Empresa /Company´s Address

Telefone da Empresa
Company's Phone

Rendimento Mensal Líquido / Monthly income : 
Do próprio
Own income

Family’s income

+ =AKZ

AKZ

AKZ

Valor da Dívida 
Amount of debt

Encargo Mensal  
Monthly Expenditur

Empréstimo Habitação
Home Loan

Other Loans
Outros Empréstimos

AKZ

AKZ

AKZ

AKZ

Condomínio
Compound Fee

Other Monthly Expenditurs
Outros Encargos Mensais

AKZ

AKZ

AKZ

+ AKZ = AKZDo agregado AKZ

Habitação Principal / Main house:

Bancos com quem trabalha / Banks you work with:

Tem Automóvel Próprio? / Do you have your own car?

Tem cartão de crédito? / Do you have other credit cards?

Própria
Own

Não
No

Não
No Gold Platinum Outro:

Other:

Arrendada
Rented

Sim
Yes

Sim
Yes

Familiar
From Family

Ano
Year

Tipo:
Kind

Emissor
Issued by

Limite Crédito
Credit Limit

Outro Regime
Other Kind

TITULAR - INFORMAÇÕES FINANCEIRAS / FINANCIAL DATA:

TITULAR - PERGUNTA DE SEGURANÇA /    HOLDER - SECURITY QUESTION
Queira por favor, responder a duas questões de segurança, que só o Sr.(a) saiba a resposta   / Please, answer to two security questions, that only you know the answers.

Cartão de Residente
Residence Card

Passaporte
Passport

B.Identidade
Identity Card

Nº Conta
Account No

Balcão Gestor
Branch Manager

Qual a sua cor favorita?/ What is your favorite color? 

Qual o local de nascimento da sua mãe?/ Where is your mother’s place of birth? 

Qual o país que conheceu que mais gostou?/ Which country have you traveled and liked the most? 

Qual o(a) seu(a) actor/actriz favorito(a)?/  Who is your favorite actor/actress? 

Qual a marca do seu primeiro carro?/ What is the brand of your first car?

Qual a cor do seu primeiro carro?/ What is the color of your first car?
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Proposta de Adesão Cartão de Crédito Valor Platinum
Application Form for Valor Platiunm Credit Card

OUTRO TITULAR - INFORMAÇÕES PESSOAIS / OTHER   HOLDER PERSONAL INFORMATION

Nome
Name

Nacionalidade
Nacionality
Data de Nascimento/ 
Date of Birth

Identification Document

Morada
Adress

Profissão
Occupation

Cargo ou função 
Position at the job

Telefone
Phone

Telefone
Phone

Nome a gravar no cartão
Name you wish to be printed on your card

Estado Civil / Marital Status: Solteiro / Single Casado(a) / Married Viúvo(a) / Widow(er) Divorciado(a)/ Divorced União de Facto / Co-habitating

OUTRO TITULAR - SITUAÇÃO PROFISSIONAL / OTHER    HOLDER - PROFISSIONAL STATUS:

Conta Própria / Self-employed Trabalhador efectivo / Regular Employee Trabalhador a prazo / Fixed Term Employee Outra (especificar) / Other (specify)

Tempo na empresa 
time in the company

Actividade da Empresa / Branch company

Entidade patronal  
Employer

Morada da Empresa /Company´s Address

Telefone da Empresa
Company's Phone

Rendimento Mensal Líquido / Monthly income : 
Do próprio
Own income

Family’s income

+ =AKZ

AKZ

AKZ

Valor da Dívida 
Amount of debt

Encargo Mensal  
Monthly Expenditur

Empréstimo Habitação
Home Loan

Other Loans
Outros Empréstimos

AKZ

AKZ

AKZ

AKZ

Condomínio
Compound Fee

Other Monthly Expenditurs
Outros Encargos Mensais

AKZ

AKZ

AKZ

+ AKZ = AKZDo agregado AKZ

Habitação Principal / Main house:

Bancos com quem trabalha / Banks you work with:

Tem Automóvel Próprio? / Do you have your own car?

Tem cartão de crédito? / Do you have other credit cards?

Própria
Own

Não
No

Não
No Gold Platinum Outro:

Other:

Arrendada
Rented

Sim
Yes

Sim
Yes

Familiar
From Family

Ano
Year

Tipo:
Kind

Emissor
Issued by

Limite Crédito
Credit Limit

Outro Regime
Other Kind

Cartão de Residente
Residence Card

Passaporte
Passport

B.Identidade
Identity Card

OUTRO TITULAR - INFORMAÇÕES FINANCEIRAS / OTHER HOLDER - FINANCIAL INFORMATION

Account No Branch Manager

TITULAR - PERGUNTA DE SEGURANÇA /  H  OLDER - SECURITY QUESTION
Queira por favor, responder a duas questões de segurança, que só o Sr.(a) saiba a resposta   / Please, answer to two security questions, that only you know the answers.

Qual a sua cor favorita?/ What is your favorite color? 

Qual o local de nascimento da sua mãe?/ Where is your mother’s place of birth? 

Qual o país que conheceu que mais gostou?/ Which country have you traveled and liked the most? 

Qual o(a) seu(a) actor/actriz favorito(a)?/  Who is your favorite actor/actress? 

Qual a marca do seu primeiro carro?/ What is the brand of your first car?

Qual a cor do seu primeiro carro?/ What is the color of your first car?
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Documentos necessários:
-  Declaração de salários/rendimento da entidade empregadora evidenciado a relação jurídica laboral com a entidade e confirmando a existência de um

contrato por tempo indeterminado.
- Fotocópia do documento de identificação (BI para cidadãos nacionais, Cartão de Residente ou Passaporte para cidadãos estrangeiros).
- Fotocópia do cartão de contribuinte.

Assinatura do 1.º Titular / First Holder Signature
(conforme assinatura da conta DO para débito mensal / Identical signature of checking account) 

Assinatura do 2.º Titular / Second Holder Signature
(conforme assinatura da conta DO para débito mensal / Identical signature of checking account) 

A preencher pelo Banco

Limite de crédito 2.º Titular 

N.º de conta a cativar |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Balcão

Limite de crédito 1.º Titular 

Montante a cativar

N.º de Cliente

Data |___|___| |___|___| |___|___|___|___|

Assinatura

Proposta de Adesão Cartão de Crédito Valor Platinum
Application Form for Valor Platiunm Credit Card

Autorizo que as informações e os dados pessoais fornecidos nesta Proposta de Adesão, para efeitos de eventual atribuição de um cartão de crédito e sua 
gestão, bem como a oferta de produtos e serviços acessórios daquele cartão, sejam tratados informaticamente, sendo responsável pelos mesmos o Banco Valor 
S.A. O seu preenchimento é obrigatório e a falta ou inexactidão dos dados fornecidos poderão impedir a referida finalidade, nomeadamente a fixação do limite 
de utilização. Os destinatários da informação são os responsáveis legalmente previstos, bem como os constantes das Cláusulas Contratuais, às quais dou o meu 
acordo. O Banco Valor assegura aos titulares dos dados o direito de acesso, correcção ou suspensão, sempre que, legitimamente, lho solicitem por escrito. 
Tomei conhecimento e aceito integralmente as Condições Gerais de Utilização constantes deste contrato, cujas cópias me foram entregues. Autorizo o débito 
dos pagamentos efectuado(s) com o(s) cartão(ões), cuja emissão solicito através deste contrato, e o seu custo de funcionamento, de acordo com o estipulado 
nas Condições Gerais de Utilização. Autorizo, ainda e irrevogavelmente, que no caso de não vir a ser celebrado o contrato respectivo, os meus dados pessoais 
sejam conservados em arquivo, como igualmente autorizo, também irrevogavelmente, que o Banco Valor possa conservá-los, e sempre pelo período que lhe 
tiver sido legalmente autorizado, após a data em que venha a cessar, por qualquer forma, a vigência do contrato. 

I authorize that the information and data provided in this Proposal for Subscription, for any assignment of a credit card and its management, as well as 
providing products and service enhancements that card are treated process, being responsible for the same Banco Valor S.A. Its completion is required and the 
lack or inaccuracy of data may prevent the purpose, in particular the setting of the limit of use. The recipients of information are legally responsible provided, as 
well as in the Contractual Conditions, which I give my agreement. The Banco Valor provide to data subjects the right of access, correction or suspension where, 
legitimately, so request in writing. I am aware of and fully accept the Terms of Use contained in this contract, whose copies have been delivered. 
Authorize the debit of payments made with the card(s) which issuing I request by this contract, and its cost of operation, as stipulated in the Terms of Use. 
Permission, and yet irrevocably, that if not be the contract concerned, my personal data are kept on file, and also authorize irrevocably that Banco Valor can 
keep them, and always by the time has been legally authorized, after the date on which it will cease, in any form, the term of the contract.

Declaro que tomei conhecimento das Cláusulas que regem o Contrato de Adesão, cujo conteúdo compreendi e aceito.
I declare that I am aware of the Clauses governing the Subscription Contract, I accept and understood its content.

Data / Date 

Data / Date 
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CONDIÇÕES GERAIS 

Proposta de Adesão Cartão de Crédito Valor Platinum
Application Form for Valor Platiunm Credit Card

   

1. DEFINIÇÕES
1.1. Para efeitos do presente Contrato, são utilizadas as seguintes expressões
e definições:
1.2.Banco ou BVB: significa o Banco Valor, SA.
1.3.Cartão de Crédito (doravante designado por cartão):
Meio de pagamento que possibilita ao seu Titular aceder a fundos do banco
que serão pagos a posteriori. O cartão de crédito permite ao titular
efectuar pagamentos de bens e serviços, levantamento de numerário a
crédito (cash-advance) na rede ATM’s (Caixas Automáticas) e em balcões de
bancos aderentes à Rede VISA.
1.4. Conta – Cartão(doravante designada por Conta): Registo electrónico que serve
de suporte ao funcionamento do cartão, onde são registadas transacções,
pagamentos, regularizações decorrentes do saldo utilizado do cartão, quantias em
dívida que sejam resultantes do uso do cartão de crédito.
1.5.PIN: é o código de segurança que valida as transacções efetuadas com o
seu cartão de crédito. Este código é intransmissível.
1.6.Cliente/Titular: Pessoa, singular ou colectiva, que contrata a emissão de um
cartão e a quem é permitida a sua utilização, de acordo com os
termos e condições estabelecidas no presente contrato de adesão.
Assume a responsabilidade pelo uso correcto e manutenção do Cartão e
dos seus respectivos elementos adicionais (designadamente PIN, entre outros).
1.7.Limite de Utilização: Limite pecuniário máximo de uso autorizado, que
corresponde ao valor do crédito atribuído pelo Banco.
1.8.Emissor: Instituição financeira que emite o cartão (Banco).
1.9. Operações: Significa todas as operações feitas na Conta – cartão do Titular,
com ou sem o seu Cartão, número de Cartão e/ou PIN, para pagar bens ou
serviços, levantar dinheiro ou fazer operações através de meios electrónicos.
1.10.VISA Platinum Contactless: Tecnologia contactless que permite fazer
pagamentos sem ter de introduzir o PIN. Para o efeito, necessita apenas de aproximar
o cartão cerca de 4 centímetros de distância de um terminal de pagamento automático
(TPA) preparado para receber pagamentos contactless.
1.11.VISA Platinum 3D Secure: O 3D Secure é um protocolo que permite realizar
pagamentos on-line (internet) com segurança acrescida, através da introdução de um
código numérico de utilização única.  Após a introdução dos elementos do cartão, é
disponibilizada uma página para inserção do código recepcionado através de SMS.
1.12. OTC - One Time Password:  Código numérico de utilização única, enviado por
SMS para o telemóvel do titular do cartão que autentica a transacção efectuada na
internet.

2. PROPOSTA DE ADESÃO
2.1. O pedido de adesão ao cartão de crédito é apenas feito por titulares/clientes e
é formalizado através do preenchimento do formulário de Adesão.
2.2. O pedido de adesão fica sujeito ao processo e critérios normais de aprovação
do Banco, que se reserva no direito de o poder recusar.
2.3. O Banco poderá pedir informações, ou comprovativos das mesmas, para além das
constantes na Proposta de Adesão ou fornecidas no momento da entrega desta
ao Banco, devendo as mesmas serem completas, verdadeiras e exactas.

3. EMISSÃO
3.1. O Banco Valor, proprietário do Cartão Valor Platinum, poderá emiti-lo em nome do
titular.
3.2. Essa emissão dependerá sempre de um pedido prévio do titular e da sua aprovação
pelo Banco Valor.
3.3. A omissão, inexactidão ou a falsidade de informações prestadas no pedido de
adesão ao cartão são da responsabilidade do Titular.
3.4. A cada Cartão, e para sua exclusiva utilização, é atribuído um código
pessoal secreto (PIN). A utilização do código PIN é da exclusiva responsabilidade do
Titular.
3.5. O presente Contrato só se tem por celebrado no momento em que o Titular receba
o Cartão, mediante assinatura do protocolo de recepção do Cartão e PIN
associado, assim como uma cópia do presente contrato.
3.6. Se o Cartão não for levantado pelo Titular dentro dos 60 (sessenta)
dias subsequentes ao pedido de emissão, o Banco poderá proceder à sua destruição.
3.7. Após à celebração do presente Contrato, o Titular pode livremente rescindi-lo
a qualquer momento, devendo devolver de imediato o respectivo Cartão, suportanto
os custos incorridos pelo Banco para a emissão do Cartão, sendo-lhe
restituido o proporcional da anuidade paga, caso a rescisão tenha lugar antes do termo
da referida anuidade, deduzidas as importâncias desembolsadas pelo Banco a título de
impostos.
3.8. Pela emissão de cada Cartão, o Banco cobrará as comissões previstas
nas Condições Particulares.
3.9. O Cartão deve ser assinado pelo respectivo Titular imediatamente após a sua
recepção.

4. VALIDADE
4.1. O Cartão tem gravado o prazo de validade e não poderá ser utilizado após o termo
desse prazo, sem prejuízo do Banco Valor poder, no termo do prazo de validade,
proceder à sua renovação  , mediante solicitação expressa do titula, com a antecedência
mínima de 45 dias.
4.2. Sem prejuízo da obrigação do Titular do Cartão  efectuar o pagamento de quaisquer
quantias de que seja devedor, o Banco tem o direito de recusar a renovação ou
substituição do Cartão, baseando-se quer em critérios comerciais, quer ainda,
nomeadamente, nos seguintes casos:
a) Se por qualquer forma o Contrato haja cessado os seus efeitos;
b) Se o Titular tiver sido inibido do uso do Cartão ou do uso de cheque ou declarado
interdito ou inabilitado;
c) Se o Titular promover a utilização abusiva do Cartão ou permitir que terceiros o
utilizem.
4.3. Em caso de morte, interdição ou incapacidade do Titular, o direito de utilização do
cartão caduca, devendo os respectivos herdeiros ou representantes proceder de
imediato à devolução do cartão. O Banco reserva-se, ainda, no direito de reter e
destruir o cartão directamente ou através de terceiros, nomeadamente através de
uma entidade acreditada como aceitante de cartões, bem como proceder ao seu
cancelamento, caso tenha tido conhecimento da morte do Titular, por qualquer
meio.
4.4. O Titular deverá cessar a utilização do Cartão e devolvê-lo ao Banco
imediatamente após o termo de validade ou notificação do seu cancelamento.

5. UTILIZAÇÃO
5.1. O titular assume plena responsabilidade, perante o BVB, por todas as utilizações
efectuadas com o Cartão, autorizando o BVB a dar execução às mesmas.
5.2. O Cartão permite ao seu utilizador a aquisição de bens e serviços em todos os
estabelecimentos, nacionais ou estrangeiros, aderentes a rede Visa internacional e como
tal identificados.
5.3. O utilizador do Cartão obriga-se a garantir a segurança do Cartão e do PIN, bem
como a sua utilização rigorosamente pessoal e directa.
5.4. Nas operações efectuadas com o Cartão, o utilizador compromete-se a cumprir na
íntegra as disposições cambiais em vigor em cada momento.
5.5 Para adquirir bens e serviços com o Cartão, o utilizador deverá respeitar as
seguintes regras operativas:
a) Apresentar o Cartão devidamente assinado e válido;
b) Conferir e assinar as facturas ou comprovativos apresentados pelos estabelecimentos;
c) Identificar-se, quando tal lhe for solicitado;
d) Fazer uso do PIN (código secreto) nos caixas automáticos ou em outras
circunstâncias em que tal lhe for solicitado.
5.6. Todas as operações de compra efectuadas com o Cartão serão sempre
consideradas compras a crédito e, portanto, debitadas na Conta-Crédito do titular dentro
dos limites do respectivo saldo e reflectidas no extracto da Conta-Cartão.
5.7. Os adiantamentos de numerários (Cash Advance) efectuados nos Caixas
Automáticos da rede Visa serão considerados levantamentos a crédito e, portanto,
debitados na Conta Crédito do titular, dentro dos limites do respectivo saldo.
5.8. A assinatura das facturas ou comprovativos, bem como a utilização do PIN,
implicará a autorização do débito das importâncias respectivas.
5.9. O Banco Valor não é responsável pela não-aceitação do Cartão em qualquer
estabelecimento, por deficiências de atendimento ou inoperacionalidade dos
equipamentos ou redes de transmissão de dados, nem pela má qualidade dos bens e
serviços obtidos através da utilização dos referidos Cartões.
5.10. O Banco Valor é alheio a todos os incidentes e questões que possam surgir entre o
Comerciante ou Prestador de Serviços, ou os seus representantes e o Cliente Titular do
Cartão, bem como a todas as responsabilidades por quaisquer consequências que tais
factos possam originar.
5.11 O Banco Valor poderá recusar ou suspender a execução de determinadas
operações que sejam ordenadas pelo titular e/ou pelo utilizador, quando tenha
conhecimento ou suspeite de que a mesma está relacionada com os crimes de
branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, bem como nos casos em
que o titular se negue a prestar informação exigível nos termos da lei.
5.12. Qualquer reclamação do Titular relativamente a um movimento efectuado com o
cartão deverá ser apresentada ao Banco no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a
ocorrência ou o conhecimento do facto objecto das mesmas e deve ser documentada
com cópias de facturas ou comprovativos destinados ao Titular do cartão.
5.13. Caso a conta não tenha saldo suficiente, fica desde já o Banco autorizado a
debitar qualquer outra conta individual, ou colectiva solidária, da qual o aderente
também seja Titular, sem qualquer responsabilização para Banco, podendo o Banco
movimentar livremente quaisquer contas sem carecer de autorização ou intervenção dos
demais titulares, em caso de contas colectivas solidárias (quando as houver).
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CONDIÇÕES GERAIS 

Proposta de Adesão Cartão de Crédito Valor Platinum
Application Form for Valor Platiunm Credit Card

5.14. O Banco disponibiliza um serviço de atendimento permanente, que permite ao 
Titular contactá-lo, directa ou indirectamente, através do número de telefone +244 938 
768 415, indicado, igualmente, no verso do cartão, a partir de qualquer país onde o 
cartão for aceite. 
5.15. Todas as operações realizadas com o Cartão são debitadas na Conta associada 
com data-valor do dia da realização da operação. 
5.16. O Banco pode exigir a restituição do Cartão por razões de segurança ou protecção 
do Titular, sem que tal implique a resolução do contrato. 
5.17. O Titular obriga-se a informar, por escrito, o Banco, sobre toda e qualquer 
alteração que ocorra na sua situação pessoal ou patrimonial que seja relevante para o 
bom cumprimento do Contrato.

6. JUROS OU ENCARGOS
6.1. Os encargos que o Banco cobrará, cujos valores devem ser facultados ao Titular,
são os seguintes:
a) Anuidade do Cartão (excepto em caso de disposições legais ou acordo entre as
partes);
b) Disputa de transacção, quando a responsabilidade é imputável ao Titular;
c) Substituição de Cartão por extravio, roubo, furto ou deterioração;
d) Outros encargos que venham a ser aplicados e constantes do Preçário Geral do Banco
em vigor.
6.2. Sobre as quantias utilizadas para além da data de pagamento definida no extracto
da Conta referido na Cláusula 9.1 em virtude da realização de operações através do
cartão de crédito, serão devidos os juros estipulados nas Condições Particulares.
6.3. Sem prejuízo do direito de obter o integral pagamento dos montantes de capital e
juros em dívida, pode o BVB lançar a débito no Extracto da Conta do Titular, o valor que
estiver em vigor de acordo com o tarifário aplicável a essa data, destinado a compensar
as despesas e encargos que o BVB incorra para cobrar, judicial e/ou extrajudicialmente,
os seus créditos.
6.4. A anuidade devida por cada Cartão, é actualizável nos termos da Cláusula 14.1 e
será debitada no mês que corresponda, em cada ano civil, ao da activação ou da
aceitação do Cartão.
6.5. O Banco reserva-se no direito de substituir o conceito de anuidade pelo conceito de
mensalidade, podendo efectuar mensalmente a cobrança de 1/12 do valor de anuidade.
6.6. Os restantes encargos podem ser revistos e actualizados conforme a política
comercial do Banco.

7. LIMITES
7.1 O Banco fixará um limite de crédito confidencialmente comunicado ao Titular,
correspondente ao valor máximo que este poderá ficar a dever ao Banco, como
consequência da utilização do cartão de crédito, sendo o crédito disponível, em cada
momento, igual à diferença entre aquele limite e o saldo devedor da Conta, acrescido do
valor dos encargos relativos a operações já realizadas, mas ainda não lançadas em
conta.
7.2. O Limite de Crédito está associado a uma linha de crédito concedida ao Titular
aquando da atribuição do cartão.. O Banco reserva-se no direito de rever, a qualquer
momento, a linha de crédito concedida, sem que para tal tenha que justificar a sua
decisão relativamente ao aumento ou diminuição do crédito concedido.
7.3. As quantias devidas pelo Titular que resultem da utilização do cartão de crédito
serão lançadas na Conta, a partir da qual será mensalmente emitido um extracto,
discriminando as operações e os valores em dívida.
7.4. O Banco não poderá ser responsabilizado por eventuais prejuízos resultantes da
correcta aplicação dos limites ou taxas associadas à utilização do Cartão, nem pelas
limitações técnicas ou recusas de utilização no estrangeiro, designadamente resultantes
de sujeição a normas e limites localmente estabelecidos, nem ainda pela cobrança local
de taxas ou comissões de qualquer natureza, sejam elas devidas ou não pelos Titulares,
que deverão sempre informar-se previamente sobre as Condições de Utilização.
7.5. Existe um limite diário para o levantamento de numerário no país e no estrangeiro,
os limites estabelecidos acima dos quais o utilizador não pode efectuar no mesmo dia
levantamentos em ATM;
7.6. Os limites de levantamento podem ser estabelecidos pelo BVB, pela entidade
gestora/ reguladora de rede de ATMs no país onde se efectuarem as transacções ou
pelo Banco ou rede a qual o ATM esteja associado.
7.7. Os limites são definidos em regulamentação específica.

8. EXTRACTO DA CONTA CARTÃO
8.1. O Banco emitirá para o Titular do Cartão um extracto mensal da sua conta - cartão,
mencionando o limite de crédito (Plafond), montante utilizado e montante disponível,
discriminando as transacções efectuadas e pagas pelo Banco ao Comerciante ou
Prestador de Serviços onde se realizaram, o qual será enviado mensalmente por email
ao cliente.

8.2. É responsabilidade do cliente a confirmação de todos os movimentos apresentados 
no extracto do Cartão. O cliente dispõe de um prazo de 30 (trinta) dias após a emissão 
do extracto, para apresentar qualquer reclamação relacionada com os movimentos 
constantes nesse extracto.

9. PAGAMENTOS
9.1. O utilizador do Cartão obriga-se a manter saldo suficiente na conta de Depósitos à
Ordem, devendo esta estar devidamente aprovisionada para cobrir os débitos
ocasionados pela utilização do Cartão, pelo que autoriza o BVB a debitar na referida
conta o valor dos pagamentos efectuados com o Cartão e pelo valor do seu custo de
funcionamento.
9.2. Os pagamentos efectuados pelo BVB, para os quais não haja saldo suficiente na
referida conta, vencem juros à taxa praticada pelo BVB para as operações activas,
acrescidas da sobretaxa de mora legal em vigor, a qualquer momento, ou qualquer outra
que venha a substituí-la.
9.3. Caso não haja saldo suficiente na conta de Depósitos à Ordem associada, o BVB
reserva-se ainda no direito de debitar outra conta de depósitos a ordem ou a prazo de
que o utilizador seja titular.

10. PERDA OU ROUBO
10.1. O Titular obriga-se a adoptar todas as medidas adequadas a garantir a segurança
do Cartão, de modo a não permitir a sua utilização por terceiros.
10.2. Em caso de perda, roubo ou extravio do Cartão o utilizador deverá avisar de
imediato o BVB através dos seguintes números de telefone (+244) 938 768 415, (+244)
933 30 50 30 ou ainda a Linha de atendimento VISA + (1) 410 581 9994, disponíveis 24
horas por dia, devendo também enviar por escrito, no mesmo dia, ou no primeiro dia útil
imediatamente a seguir, para o seguinte endereço: Banco Valor de Angola, Condomínio
Cidade Financeira, Edifício V, Bloco 9/10, Piso 1, Fracção GZ/HF, Rua do Centro de
Convenções, Via S8, Município de Talatona, Luanda-Angola, ou ainda enviando por e-
mail para valordirecto@bancovalor.ao .
10.3. A comunicação referida no número anterior deve ser acompanhada dos seguintes
elementos:
a) Identificação completa do cartão e do respectivo Titular;
b) Data e hora da última utilização do cartão; e
c) Explicação do motivo que provocou a comunicação ao Banco, data e hora aproximada
e local provável do extravio, perda, furto, roubo ou falsificação do cartão.
10.4. Todos os casos de falsificação, roubo ou furto do cartão deverão ser prontamente
participados à autoridade policial da zona onde os mesmos ocorreram, devendo o Titular
do Cartão apresentar ao Banco cópia ou certidão da respectiva participação.
10.5. O Banco providenciará a rápida inibição do uso do Cartão após a recepção do aviso
referido no número 2, podendo cobrar a comissão referida nas Condições Particulares.
10.6. Em caso de reemissão do Cartão perdido, furtado, roubado ou deteriorado, o
Titular suportará os encargos inerentes a esta reemissão.
10.7. A responsabilidade do Titular por operações irregulares derivadas dos factos
referidos no número 2, e efectuadas até à recepção da comunicação referida nos
números antecedentes, está limitada ao valor, à data da primeira operação considerada
irregular, do saldo disponível face ao limite de Crédito que seja do conhecimento do
Titular.
10.8. Em caso de perda ou roubo do Cartão, por razões de segurança, o mesmo será
colocado em lista negra.

11. DENÚNCIA DO CONTRATO
11.1. Qualquer das partes pode a qualquer momento denunciar o presente contrato,
desde que comunique essa intenção à outra parte com pré-aviso, por escrito, de 45 dias.
11.2. A denúncia por iniciativa do titular só produzirá efeitos após a devolução ao BVB do
respectivo Cartão, sem prejuízo do BVB poder proceder ao seu cancelamento, logo que
receba a referida comunicação.
11.3. A denúncia do presente contrato não exonera o titular do pagamento das
transacções realizadas, de que o BVB apenas venha a ter conhecimento em data
posterior à denúncia.
11.4. Para além do disposto nos números anteriores, o BVB poderá cancelar de imediato
o presente contrato e exigir a restituição do Cartão sempre que:
a) O titular não pague quaisquer quantias devidas ao BVB, em virtude da utilização do
Cartão;
b) O utilizador promova um uso abusivo do Cartão permitindo que terceiros o utilizem;
c) O titular deixe de cumprir as obrigações por si resultantes da utilização do Cartão,
designadamente emergentes das presentes condições gerais;
d) Se verifique uma alteração da situação económica do titular que, no entender do BVB,
ponha em causa a sua capacidade de satisfazer as suas obrigações perante o BVB.
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12. RESOLUÇÃO
12.1.Durante a vigência do Contrato, a inobservância por qualquer das partes das
obrigações assumidas no mesmo constitui justo motivo de resolução imediata do
Contrato.
12.2.O Banco poderá resolver o Contrato, designadamente:
a) Quando ocorram fundadas razões de segurança e, nomeadamente, quando seja
informado ou tenha conhecimento de qualquer situação de perda, furto, roubo,
falsificação, uso fraudulento ou irregularidade na utilização do Cartão de que possa
resultar um prejuízo sério para o Banco ou para o Titular;
b) Quando ocorra uso abusivo do Cartão, por parte do Titular ou de terceiros;
c) Quando o Titular se encontre em mora no cumprimento de quaisquer obrigações para
si resultantes do presente Contrato;
d) Quando do comportamento do Titular resultar quebra de confiança fundamentadora
da linha de crédito atribuída pelo Banco, nomeadamente quando o Titular revogar
ilegitimamente ordens de utilização do cartão que tenha dado;
e) Quando o Titular tenha sido declarado inibido de uso de cheque;
f) Quando o Titular não pretenda continuar a usar este serviço, não tenha efectuado
qualquer movimento com o cartão nos últimos 12 meses ou feche a Conta associada ao
Cartão;
g) Se verificar uma alteração da situação profissional e/ou económica do Titular que, no
entender do Banco, ponha em causa a sua capacidade para satisfazer as suas obrigações
perante o Banco;
h) Caso se verifique um agravamento significativo do grau de risco de crédito do Titular,
nomeadamente por registo de incidente na Central de Informação de Risco e Crédito ou
em qualquer outra entidade que preste informação comercial ou de crédito;
i) Por declaração de insolvência ou declaração judicial de inabilitação ou interdição do
Titular;
j) Por falsidade nas informações prestadas pelo Titular aquando da Proposta de Adesão
ou nas respectivas actualizações ou o Titular se recuse a prestar informação actualizada
sobre os elementos de identificação, sempre que solicitado pelo Banco;
k) Em caso de falta de pagamento pelo Titular do montante mínimo obrigatório acordado
e esse incumprimento corresponda a 2 (duas) prestações sucessivas e tendo o Banco
concedido ao Titular um prazo suplementar de 15 dias, para proceder ao pagamento
integral das prestações em atraso, acrescidas das indemnizações e encargos devidos.

13. ENCERRAMENTO DA CONTA E REVOGAÇÃO DO CARTÃO
13.1. Caso o Titular pretenda encerrar a conta – cartão ou anular o seu cartão, deve
comunicar esse facto ao Banco via chamada telefónica (que será gravada) ou por escrito
para o e-mail valordirecto@bancovalor.ao. Deve ainda destruir e devolver o Cartão ou
Cartões através de carta endereçada ao Banco. Para destruir o cartão de forma que não
possa voltar a ser usado, o Titular deve:
a) Cortar o cartão horizontalmente pelo meio da banda magnética e do número do
cartão;
b) Riscar os números que figuram no campo de assinatura do cartão. Um Cartão que não
for correctamente destruído ainda pode ser usado e, caso tal aconteça, o titular será
responsável pelas operações efectuadas.
13.2.Todas as quantias devidas pelo Titular ao Banco, incluindo os juros corridos,
tornam-se imediatamente exigíveis se:
a) O Titular pedir ao Banco para encerrar a Conta;
b) O Titular pedir ao Banco para cancelar um Cartão;
c) O Banco revogar o Cartão ou rescindir o presente contrato;
d) O Banco encerrar a Conta – cartão do Titular;
e) O Titular violar qualquer disposição do presente contrato;
f) O Titular for declarado insolvente ou se o seu património for objecto de penhora ou
arresto;
g) O titular falecer.

14. ALTERAÇÕES OU ACTUALIZAÇÕES DAS CONDIÇÕES
14.1. O Banco pode, a qualquer momento, modificar estas Condições Gerais de
Utilização, desde que informe o Titular das alterações a introduzir, com uma
antecedência mínima de 45 (Quarenta e cinco) dias, podendo o titular, resolver o
contrato por discordância com as alterações introduzidas e tem o direito de reaver a
anuidade paga, na parte proporcional ao período ainda não decorrido.
14.2. Todos os valores referidos nas Condições Particulares poderão ser actualizados, de
acordo com as variações do mercado, mediante aviso prévio, podendo o correspondente
montante ser incluído no primeiro extracto posterior ao referido aviso desde que
decorridos 45 (Quarenta e cinco) dias sobre o mesmo.
14.3. Em qualquer dos casos referidos nos números anteriores, presume-se o acordo do
Titular se, no prazo do pré-aviso, não ordenar o cancelamento de todos os cartões e
efectuar a respectiva devolução ou ainda se mantiver a utilização do cartão durante esse
período.
14.4. Exercendo o Titular esta faculdade, deverá o Banco, a pedido deste, reembolsar o
proporcional da anuidade correspondente ao período não decorrido, obrigando-se o

titular a reembolsar o Banco pela totalidade da importância que se mostrar em 
dívida, incluídos juros e capital, contados até à data do reembolso total.
14.5. A utilização dos Cartões depois de decorrido o prazo do pré-aviso constitui 
presunção da aceitação das alterações e/ou actualizações.
14.6. Nos casos em que as alterações do clausulado se verificar por razões que digam 
respeito exclusivamente ao BVB, pode o Titular, se discordar, resolver o contrato, ficando 
com o direito a reaver a anuidade paga, na parte proporcional ao período ainda não 
decorrido do contrato.

15. ALTERAÇÕES DE DADOS
15.1. O Titular compromete-se a informar o Banco, por escrito, sobre qualquer eventual
mudança ou modificação no endereço postal inicialmente comunicado ao Banco, bem
como de qualquer outra alteração que ocorra nos dados comunicados ao Banco no
momento da solicitação de qualquer Cartão ou da abertura da conta que lhe serve de
suporte;
15.2. Consideram-se validamente efectuadas pelo Banco todas as comunicações a que
fica obrigado pelo Contrato, desde que as faça para o endereço ou o correio electrónico
indicado pelo Titular.

16. CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS
16.1. O titular autoriza expressamente o Banco a proceder ao tratamento informático dos
dados fornecidos, bem como a cruzar essa informação com a restante sobre si facultada
ao Banco, no momento da celebração do contrato de abertura de conta ou qualquer
outro, designadamente para fins de natureza estatística, de crédito, ou para identificação
de produtos bancários e financeiros do Banco que sejam susceptíveis de ser do seu
interesse, sem prejuízo do dever de sigilo bancário.
16.2. O titular autoriza igualmente o Banco a partilhar, com outros Bancos seus
correspondentes, a informação mencionada no ponto anterior, para que possa proceder
ao processamento de todos os movimentos realizados com o Cartão.

17. RESPONSABILIDADE
17.1. O Banco é responsável perante o Titular pela não execução ou execução defeituosa
de qualquer operação em Caixa Automático ou TPA, nos termos gerais de direito, excepto
ocorrendo dolo ou negligência grosseira do Titular. Em caso de não execução, ou
execução defeituosa, de qualquer operação efectuada na rede VISA, o Banco não é
responsável para com o Titular, salvo prova de que não agiu com diligência na execução
das funções que lhe competiam na operação realizada.
17.2. O Banco não é responsável por problemas ou dificuldades na utilização do Cartão
resultantes de deficiências no funcionamento de equipamentos que não sejam sua
propriedade ou na transmissão electrónica de dados, designadamente no que concerne à
efectivação da transacção.
17.3. O Banco não será responsável, em caso algum, por quaisquer danos, prejuízos e/ou
perdas sofridas pelo Titular e/ou por terceiros, em virtude de casos fortuitos e/ou de força
maior, nomeadamente por quaisquer atrasos, interrupções, erros e suspensões de
comunicações, ou quaisquer outros inconvenientes que tenham origem em factores fora
do seu controlo, nomeadamente, quaisquer deficiências ou falhas provocadas pela rede
de telecomunicações, pelo sistema informático ou pela corrente eléctrica, salvo quando
tais anomalias sejam comprovadamente imputáveis ao Banco a título de dolo ou culpa.
17.4. O Banco é alheio a incidentes ou litígios que ocorram entre o Titular e o
estabelecimento onde este pretenda usar ou tenha usado o Cartão, nomeadamente
relativos à qualidade dos serviços prestados, salvo se referentes a recusa ilegítima de
aceitação do Cartão.
17.5. O Titular poderá apresentar directamente ao Banco Nacional de Angola reclamações
fundadas no incumprimento pelo Banco da Legislação e regulamentação aplicáveis.

18. PERÍODO DE REFLEXÃO
18.1. Salvo se expressamente tiver renunciado ao direito de revogação, o subscritor do
presente contrato poderá resolver o mesmo, por comunicação que deverá ser enviada ao
Banco no prazo de 7 (Sete) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato,
através de carta registada com aviso de recepção ou declaração escrita notificada ao
Banco no mesmo prazo.
18.2.A revogação durante o período de reflexão não envolve quaisquer encargos para o
Titular, excepto os que resultam de obrigações fiscais.

19. FORO
19.1. Para todas as questões emergentes das presentes Condições Gerais de Utilização ou
que respeitem à cobrança dos créditos resultantes da utilização dos Cartões que venham
a ser emitidos, fica designado o foro do Tribunal Provincial de Luanda.
19.2. Em caso de diferendo entre o Banco e o Titular, o ónus da prova cabe a quem
invocar o facto a seu favor, obrigando-se a outra parte a prestar a sua melhor
colaboração, designadamente facultando, na medida das suas possibilidades, as
informações e a documentação que lhe for solicitada relativamente ao diferendo em
causa.
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PREÇÁRIO CARTÃO DE CRÉDITO VALORES AOA
ANUIDADE  

1º Titular
Visa Platinum 50.000,00 AOA

Titular Adicional
Visa Platinum 50.000,00 AOA

IVA 14%
SUBSTITUIÇÃO DE CARTÃO  

Visa Platinum 50.000,00 AOA
IVA 14%

TAXA DE JURO CONTRATUAL  
TMN - Taxa Mensal Nominal
Visa Platinum 3%

TAN - Taxa Anual Nominal
Visa Platinum 35%

TAEG - Taxa Anual de Encargos Globais
Visa Platinum 44%

CASH ADVANCE  
Taxa

Angola 7,5%
Resto do Mundo 7,5%

Angola 3%
Resto do Mundo 3%

PREÇÁRIO CARTÃO DE CRÉDITO VALORES AOA
COMISSÃO ATRASO PAGAMENTO  

Encargos
Atraso de pagamento/Falta de Pagamento 15.000,00 AOA
Inibição de cartão/Lista negra 15.000,00 AOA

COBRANÇA CONTENCIOSA  
Encargos 25.000,00 AOA
IVA 14%

OUTROS SERVIÇOS  
COMPROVATIVOS
Extrato de conta
Balcão 10.000,00 AOA

IVA 14%

SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA INTERNACIONAL  
cartão de substituição de emergência 100.000,00 AOA
adiantamento de dinheiro de emergência 120.000,00 AOA
desistência do pedido de emergência 40.000,00 AOA

PREÇÁRIO CARTÃO DE CRÉDITO VISA PLATINUM 
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COMPRAS

Cópia de Talão (fora de Angola) 25.000,00 AOA

IVA 14%

IVA 14%

Excesso de limite de utilização 20.000,00 AOA
IVA 14%
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