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CONTRATO DE ADESÃO
CRÉDITO SALÁRIO JÁ BNI
PÁG. 1/3

IDENTIFICAÇÃO

DADOS PESSOAIS

(Nome)

(Entidade Empregadora)

(Mutuário) (Banco)

(Morada)

(Localidade) (Telefone) (1º Telemóvel) (2º Telemóvel)

(1º E-mail) (2º E-mail)

(1º E-mail Empresa)

(Profissão)

(2º E-mail Empresa)

(Função)

(1º Telefone Empresa) (2º Telefone Empresa) (1º Fax Empresa) (2º Fax Empresa)

(Local de Emissão)

(Nacionalidade)
Nº Doc. Identificação

Documentos e Anexos (assinale com um x) |

Estado Civil |

Regime de Casamento |

(Data de Emissão) (Validade)

Solteiro(a)

Comunhão Geral de Bens Comunhão de Adquiridos Outros

Casado(a) Divorciado(a)

Passaporte OutrosDeclaração de Salários

Separado(a) Viúvo(a)

B.I.

SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO

A PREENCHER PELO BANCO

ASSINATURAS

(Balcão) (Data de Recepção)(Código)

(Moeda) (Montante Solicitado)

Período de Amortização Meses Taxa de Juro %

(Extenso)

Conta Nº
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PÁG. 2/3

Entre:

BNI - Banco de Negócios Internacional, S.A., sociedade 

com sede em Luanda, na Rua Comandante Che Guevara,  

n.º 42-A, matriculada na Conservatória do Registo Comercial

de Luanda, titular do número de identificação fiscal

5401144075, neste acto representada pelos signatários que

abaixo subscrevem, com poderes bastantes para o acto

e a pessoa física aderente do Crédito, adiante designado

por Mutuário, o qual ajustam o presente contrato que

se rege pelas condições, obrigando-se o Mutuário a cumprir:

CLÁUSULA 1ª (Objecto)

O presente contrato regula as condições de adesão  

e utilização do Crédito Já.

CLÁUSULA 2ª (Finalidade)

O montante do crédito concedido destina-se a fazer face  

a necessidades pontuais do Mutuário.

CLÁUSULA 3ª (Prazo)

O presente contrato é celebrado pelo prazo de até 30  

(trinta) dias.

CLÁUSULA 4ª (Montante)

O montante máximo do crédito concedido pelo Banco 

correspondente a 75% do valor do salário base do Mutuário, 

domiciliado em qualquer um dos Balcões do Banco.

CLÁUSULA 5ª (Juros)

5.1. O empréstimo vence juros contados diariamente sobre  

o capital em dívida, a taxa indicada nas condições particulares

previstas no documento e no preçário do Banco em vigor,

salvaguardando-se porém quaisquer alterações que vierem

a vigorar por imposições legais ou supervenientes do

mercado.

5.2. Os juros serão pagos postecipadamente e mensalmente.

5.3. Em caso de mora, o Mutuário obriga-se a pagar ao BNI os

juros calculados á taxa praticada à data do incumprimento,

acrescida da sobretaxa máxima legalmente permitida a

título de cláusula penal, que actualmente é de 4% ao ano.

CLÁUSULA 6ª (Despesas e Comissões)

6.1. Para este contrato será efectuada a cobrança das 

despesas e comissões estabelecidas no preçário do Banco em 

vigor, acrescidos do respectivo imposto de selo devido.

6.2. Correrão por conta do Mutuário todas as despesas 

e encargos resultantes do presente contrato e da sua  

execução, tais como impostos, taxas e outras despesas, 

incluindo todas as eventuais despesas judiciais e  

extrajudiciais em que o Banco tenha de incorrer, para 

garantia e cobrança dos seus créditos, designadamente 

os honorários devidos a advogados ou outros mandatários, 

despesas que desde já se fixam, a título indicativo, em  

5% sobre o capital que se mostrar em dívida.

CLÁUSULA 7ª (Forma e Utilização do Crédito)

7.1. A quantia mutuada é creditada na sua totalidade  

na Conta de Depósitos à Ordem titulada pelo Mutuário  

junto do BNI.

7.2. O Mutuário confessa-se desde já devedor ao Banco  

da quantia mutuada, bem como dos juros convencionados.

CLÁUSULA 8ª (Formas de Reembolso)

8.1. O capital mutuado será reembolsado ao BNI no 

prazo de 30 (trinta) dias, por débito do seu montante  

na Conta de Depósitos à Ordem titulada pelo Mutuário,  

a qual, para o efeito se compromete a manter devidamente 

aprovisionada.

8.2. O Mutuário tem a faculdade de antecipar o pagamento 

de todo ou parte do capital em dívida desde que se verifiquem 

cumulativamente as seguintes condições:

a) Seja comunicada, por escrito, essa intenção pelo

Mutuante com um pré-aviso o mínimo de 30 dias

em relação ao final de cada período de contagem

de juros.

b) Na data da comunicação estejam cumpridos todas

as obrigações e/ou responsabilidades exigíveis, ao abrigo

do presente contrato.

8.3. Todos os pagamentos de capital, juros, comissões, 

despesas e/ou encargos serão feitos por débito na Conta 

à Ordem do Mutuário no Banco, ficando este, desde  

já, autorizado a debitar nessa, ou em qualquer outra Conta  

de que o Mutuário seja titular ou co-titular no Banco.

8.4. Se a Conta à Ordem não se encontrar aprovisionada 

com os fundos necessários para fazer face aos pagamentos 

previstos nos números anteriores, o Banco fica desde  

já autorizado pelo Mutuário a, sem notificação prévia, 

debitar em qualquer outra Conta de que o mesmo seja  

titular ou contitular junto do Banco e que este possa 

validamente movimentar.

CLÁUSULA 9ª (Incumprimento e Vencimento Antecipado)

9.1. No caso de incumprimento pelo Mutuário de qualquer 

obrigação emergente deste contrato e bem assim  

nos casos previstos no art.780º do Código Civil, ou se entrar 

em incumprimento de outras obrigações por si assumidas 

perante o Banco ou perante outras Instituições de crédito ou 

financeiras que operem no mercado angolano, o BNI poderá 

reduzir o crédito aberto ao montante total entretanto 

utilizado e/ou considerar automaticamente vencidas  

as dívidas do Mutuário resultantes do mesmo contrato,  

dando o mesmo por resolvido.

9.2. Fica expressamente convencionado que qualquer 

alteração das garantias prestadas ou qualquer modificação 

quanto a natureza desta abertura de crédito e suas 

eventuais prorrogações de prazo, quer quanto ao capital 

disponibilizado, quer quanto aos juros capitalizados ou 

não, que resultem de acordo entre o Banco e o Mutuário,  

não constituirá a renovação das obrigações assumidas.

CONDIÇÕES GERAIS 
CRÉDITO SALÁRIO JÁ BNI
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9.3. Fica também expressamente convencionado que,  

nos casos de eventual Cessão deste contrato por acordo  

e da sua substituição por outro que regulamente o crédito  

já concedido, manter-se-ão as garantias prestadas 

constituídas no presente contrato, para assegurar o seu 

pontual cumprimento.

9.4. Verificando-se situações de mora ou incumprimento 

das obrigações consignados no presente contrato o 

mutuário(a) terá o prazo de 20 dias a contar da interpelação  

por escrito que para o efeito lhe for enviado pelo Banco 

para regularizar a situação findo o qual o Banco terá  

o direito de resolver imediatamente o presente contrato

implicando o vencimento automático de todas as prestações 

em dívida.

CLÁUSULA 10ª (Garantias)

10.1. Em caução do cumprimento pontual de todas  

as obrigações pecuniárias assumidas pelo Mutuário(a),  

este obriga-se a domiciliar os seus salários no Banco,  

os quais ficam a assegurar:

a) O capital mutuado;

b) Os juros remuneratórios fixados no acto da assinatura

do presente contrato, acrescidos de 4% de juros de mora

em caso de incumprimento no pagamento das prestações

vencidas, a título de cláusula penal;

c) As despesas judiciais e extrajudiciais calculadas

unicamente para efeito de registo em 5% sobre

o montante em dívida.

CLÁUSULA 11ª (Cessão do Crédito)

11.1. Ficam expressamente autorizadas pelo Mutuário  

a cessão de posição contratual e a cessão de créditos, total 

ou parcial do Banco para terceiros, nos termos e condições 

que entender, as quais se tornarão efectivas a partir da data 

da sua comunicação àqueles.

11.2. A cessão da posição contratual do Mutuário para  

com terceiros carece de autorização expressa e por escrito 

do Banco.

CLÁUSULA 12ª (Confidencialidade)

As partes contratantes comprometem-se a manter  

a confidencialidade sobre as matérias incluídas no  

presente contrato bem como as contidas nos anexos que dele 

fazem parte integral.

CLÁUSULA 13ª (Resolução de Litígios)

Para dirimir as questões emergentes da interpretação  

ou execução deste contrato e seus eventuais aditamentos, 

ou alterações, fica estipulado o Tribunal Provincial  

de Luanda com expressa renúncia a qualquer outro.

CLÁUSULA 14ª (Anexos)

Constituem anexos a este Contrato:

- Declaração de salários.

CLÁUSULA 15ª (Período de Vigência)

O presente contrato vigorará por um período de 30 (trinta 

dias) ou seja até ao pagamento integral do serviço da dívida.

CLÁUSULA 16ª (Entrada em Vigor)

O presente contrato entre em vigor na data da sua assinatura.

Preçário

TAXAS E COMISSÕES:

Luibor 1 mês + Spread 8,5%, nunca inferior a 22% a.a;
Comissão de Abertura: 2% sobre o valor do  empréstimo 
(flat);

Comissão de Reembolso antecipado: 2% sobre o valor 
amortizado;
Despesas de Expediente: 1.756,00 AOA;
Comissão de gestão s/ o pagamento das rendas: 0,3% s/ 
o capital em dívida (mensal).

IMPOSTOS:

Sobre o valor da comissão de abertura e despesas de

Imposto de selo (S/Utilização): 0,5%;

Imposto de selo (s/Valor dos Juros): 0,2%;

Imposto de selo s/ juros de mora (s/valor dos juros de 

mora): 0,2%.

CONDIÇÕES GERAIS
CRÉDITO SALÁRIO JÁ BNI

(O Cônjuge)

(O Banco)

(O Mutuário)

Data

expediente, incide o Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA): 14%; 




