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COMUNICADO CLIENTES 

 

NOVAS MEDIDAS  

MONEYGRAM, CARTÕES e CARTAS DE CRÉDITO. 

  
 

Informamos os nossos Estimados Clientes que o BANCO BNI irá proceder a alterações, 

decorrentes do quadro cambial inerente à significativa baixa do preço do barril do 

petróleo, que tem motivado um impacto directo na economia do País, com a 

consequente escassez de divisas disponibilizadas pelo BNA aos Bancos Angolanos. 

 

No actual contexto económico do País, o BANCO BNI irá adoptar medidas de restrição 

ajustadas à presente situação, das quais salientamos as seguintes: 

 

- Suspensão temporária do serviço de envio de remessas através da MONEYGRAM, 

permanecendo o serviço disponível apenas para operações de cancelamento; 

 

- Redução para USD 4.000,00 / mês do carregamento dos cartões Pré-Pagos; 

 

- Redução para USD 4.000,00 / mês dos limites de utilização dos cartões VISA / 

MASTERCARD, para compras e levantamentos no exterior; 

 

- Suspensão da emissão e / ou renovação de Cartões Visa Electron e Pré-Pagos; 

 

- Suspensão de aumentos dos limites de plafond de todos os cartões de crédito; 
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- Suspensão temporária de abertura de novas Operações Documentárias de 

Importação, contratadas nas modalidades de Crédito e Remessas Documentárias, 

cuja cobertura de pagamento ao exterior, dependa da aquisição de moeda 

estrangeira. Assim, a abertura de Créditos Documentários fica dependente da 

disponibilidade de cobertura cambial, na aquisição de divisas pelo BANCO BNI junto 

do Mercado ou junto do BNA. 

 

Todas as medidas mencionadas, serão aplicadas de imediato. 

 

O BANCO BNI está empenhado no desenvolvimento de soluções que procurem reduzir o 

impacto que a actual conjuntura económica possa vir a ter nos nossos Estimados 

Clientes. 

 

Periodicamente, o BANCO BNI informará os nossos Clientes da evolução económica do 

Mercado e das políticas e critérios adoptados pelo Banco Nacional de Angola. 

 

Agradecemos a vossa compreensão. 

 

 

 
 
 

BANCO BNI 
PAIXÃO PELAS PESSOAS. 
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