
Ficha Técnica Informativa de Produto Financeiro – (FTI) 
DEPÓSITO A PRAZO BNI KWANZA MENSAL  
 

A. Elementos de Identificação 

1. Identificação da Instituição Depositária 

1.1 Denominação Banco de Negócios Internacional 

1.2 Endereço 
Av. Che-Guevara, 42 – A Bairro Maculusso - Município da Ingombota - 
Cx. Postal 578 - Luanda-Angola 

1.3 Contactos (+244) 222 632 900 / (+244) 222 632 901 

2. Data da FTI 

28 de Outubro 2020  

B. Descrição das principais características do produto 

1. Designação comercial do produto 

Depósito a Prazo BNI Kwanza Mensal  

2. Condições de Acesso 

• Clientes Particulares  

• Clientes Empresas 

3. Modalidade 

Depósito a Prazo. 

4. Prazo 

4.1 Data de início Data de subscrição ao produto 

4.2 Data de vencimento No final de 365 dias de acordo com as condições de subscrição.  

4.3 Data do reembolso do capital 
O capital é creditado na conta à ordem do Cliente, na data de 
vencimento de acordo com as condições de subscrição.  

5. Mobilização antecipada 

5.1 Condições de mobilização, no caso de depósitos com pré-aviso.  Não Aplicável.  

5.2 Mobilização antecipada (se aplicável) e penalizações.  O depósito a prazo pode ser mobilizado, total ou parcialmente, sem 
penalizações de juros, se ocorrer nas datas de vencimento, isto é, a 
cada 30 dias. 

 
Em momentos diferentes dos vencimentos mensais, é possível a 
mobilização antecipada, parcial ou total, mas com penalização total 
de juros do período a decorrer. 

6. Renovação 

6.1 Tipo  Não Aplicável.  

6.2 Condições  O Cliente deve informar o Banco se pretende subscrever novamente 
o produto após vencimento da aplicação anterior, ou seja, após 365 
dias decorridos. 
A nova aplicação ficará sujeita às taxas e condições em vigor na data 
de subscrição.  

7. Moeda 

AOA 

8. Constituição do depósito 

8.1 Montante mínimo  AOA 500.000  

8.2 Montante máximo  AOA 100.000.000 

9. Manutenção do depósito 

9.1 Montante mínimo  Não aplicável.  

9.2 Montante máximo  Não aplicável.  

10. Entrega adicional de fundos (se aplicável) 

10.1 Montante mínimo  Não aplicável. 

10.2 Montante máximo  Não aplicável.  

10.3 Periodicidade  Não aplicável. 

10.4 Entrega  Não aplicável. 

11. Taxa de remuneração  

11.1 TANB  Prazo  Taxa 

365 Dias   10.90 % 

11.2 TANL  Não aplicável.  

 11.3 TAEL  Não aplicável.  

 11.4 Remuneração a taxa variável (se aplicável)  

 11.4.1 Indexante  Não aplicável.  

 11.4.2 Frequência da revisão  Não aplicável.  

 11.4.3 Spread  Não aplicável.  

 11.4.4 Forma de arredondamento (se aplicável)  Não aplicável.  

12. Regime de capitalização 

12.1 Tipo  Não aplicável.  

12.2 Periodicidade  Não aplicável. 
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13. Cálculo dos juros 

  
13.1 Descrição  

Os juros são creditados mensalmente na conta à ordem do Cliente, 
calculados diariamente sobre o capital inicial aplicado e não 
mobilizado em cada momento, na base de 365 dias.  

 
13.2 Cálculo e a forma de arredondamento aplicável  

J = (Capital x Taxa de Juro x Número de dias) / 365; Arredondamento 
por defeito para a unidade decimal mais próxima entre 0,01 a 0,04 e 
por excesso entre 0,05 e 0,09.  

13.3 Cálculo com base num saldo médio (se aplicável)  Não aplicável.  

14. Pagamento dos juros 

14.1 Data de Pagamento  Os juros serão pagos mensalmente.  

14.2 Forma de pagamento  Juros pagos sobre a conta de depósitos à ordem do cliente.  

15. Regime fiscal  
Imposto sobre Aplicação de Capitais (IAC) a taxa de 10%, calculado e debitado na conta à ordem do Cliente na data de pagamento dos Juros.  

O Banco BNI não assume qualquer responsabilidade por eventuais perdas de rentabilidade decorrentes da alteração do regime fiscal. 

16. Outras condições 

Depósito a Prazo destinado a Clientes com elevado potencial de negócio, válido apenas para novos recursos (“Fundos Novos”).  
Por Fundos Novos entende-se, os montantes com entrada no Banco de Negócios Internacional num período de até 4 dias antes da data de 
subscrição do produto; pelo que, excluem-se fundos provenientes de produtos de créditos, financiamentos e investimentos de qualquer conta 
domiciliada no Banco de Negócios Internacional, em que o subscritor seja assinante.  
As transacções consideradas como elegíveis para a entrada de fundos novos no Banco de Negócios Internacional são:  
 

 Depósito Numerário;  

 Depósito de Cheque de OIC;  

 Transferência recebida via STC;  

 Transferência recebida via SPTR;  

 Fechos de TPA.  
 

O Banco de Negócios Internacional, não se responsabiliza pela subscrição do contrato, nos casos em que os clientes forneçam dados 
incorrectos no processo de adesão.  

17. Garantia de capital 

Capital Garantido no Vencimento  

18. Fundo de Garantia dos Depósitos  

Aplicável (consulte anexo I)  
O Fundo de Garantia de Depósito (F.G.D) garante o reembolso da totalidade do valor global dos saldos em dinheiro de cada depositante, desde 
que esse valor não ultrapasse AKZ 12.500.000,00 (Doze milhões e quinhentos mil kwanzas).  
No caso de contas colectivas com outra (s) pessoa (s), o limite de 12.500.000,00 Kz é aplicável separadamente a cada depositante.  
No entanto, os depósitos numa conta à qual tenham acesso duas ou mais pessoas na qualidade de membros de uma parceria empresarial, 
associação ou agrupamento de natureza similar, sem personalidade jurídica, são agregados e tratados como se tivessem sido efectuados por 
um único depositante para efeitos do cálculo do limite de reembolso até 12.500.000,00 Kz. 

C. Prazo das condições da FTI  

As informações constantes deste documento são válidas até 30 dias.  

 

 

DECLARAÇÃO DE TOMADA DE CONHECIMENTO  

Exmos. Senhores,  

  

Declaro que tomei conhecimento e compreendi toda a informação constante do presente documento  

  

Data: ______/______/___________ 

  
Assinatura: _____________________________________________________________________ 



 

 


