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A. Elementos de identificação  

1. Identificação da Instituição Depositária 

1.1 Denominação Banco da China Limitada- Sucursal em Luanda 

1.2 Endereço 8º andar, Torre Cuanza Sul, Belas Business Park, Talatona 

1.3 Contactos +244 923165700 Email:service.ao@bankofchina.com 

2. Data da FTI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04-12-2020 

Ficha Técnica Informativa de Produto Financeiro (FTI) 
 

Depósitos à ordem

 

 
B.   Descrição das principais características do produto  

1.    Designação comercial do produto 

Depósito à ordem 

2.    Condições de acesso 

Depósito dirigido a Pessoas Colectivas. 

3.    Modalidade 

Depósito à ordem. 

4.    Moeda 

Moeda Local 

Moeda Estrangeira 
 

5. Constituição do depósito  

5.1 Montante mínimo (caso aplicável) Não aplicável. 

5.2 Montante máximo (caso aplicável) Não aplicável. 

6. Manutenção do depósito (caso aplicável)  

6.1 Montante mínimo (caso aplicável) Não aplicável. 

6.2 Montante máximo (caso aplicável) Não aplicável. 

7. Taxa de remuneração  

7.1 TANB Não aplicável. 

7.2 TANL Não aplicável. 

7.3  Remuneração a taxa variável (se aplicável) 

7.3.1 Indexante Não aplicável. 

7.3.2 Frequência da revisão Não aplicável. 

7.3.3 Spread  
7.3.4 Forma de arredondamento (se Não aplicável. 

aplicável) 

8.    Cálculo dos juros 

8.1  Descrição                                                       Não aplicável. 

8.2  Cálculo e a forma de arredondamento  

         (se aplicável)                                                
  
Não aplicável. 

 
 

8.3  Cálculo com base num saldo médio (se 

aplicável)                                                       
Não aplicável.

 

9.    Pagamento dos juros 

9.1  Periodicidade                                                Não aplicável. 

9.2  Forma de pagamento                                   
Não aplicável.
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10.  Regime fiscal 

 
 Não aplicável. 

 

11.  Comissões e despesas 

 
−     Comissão de manutenção, debitada mensalmente: AOA 5000,00. 

 
As comissões e despesas inerentes à utilização de ordens de transferência encontram-se publicadas no preçário 
publicado em vigor na presente data do Website do Banco. 

 
O Banco da China- Sucursal em Luanda reserva-se ao direito de alterar, por sua iniciativa, o preçário aplicável, 
procedendo à comunicação prévia e por escrito aos Clientes, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
relativamente à data pretendida para a alteração. 

 

12.  Facilidades de descoberto 

Não aplicável. 

 

13.  Ultrapassagem de crédito 

Não aplicável. 

 

14.  Outras condições 

 
Não aplicável. 

 

15.  Fundo de Garantia dos Depósitos 

 
O Banco da China é membro participante do Fundo de Garantia de Depósitos, instituído pelo Decreto Presidencial n.º 195/18, 
de 22 de agosto. A principal responsabilidade do Fundo é garantir o reembolso dos depósitos de clientes constituídos em 
instituições financeiras legais domiciliadas em Angola, quando estes por indisponibilidade de depósitos declarados e 
comprovados pelo BNA não possam reembolsar os recursos dos seus clientes. O limite da garantia prestada pelo FGD é de 
12.500.000,00 KZ (Doze Milhões de Kwanzas) por depositante, desde que não ocorra qualquer situação de exclusão nos 
termos do diploma. Nos termos do regulamento do FGD, estão excluídos da garantia de reembolso os depósitos detidos por 
membros dos órgãos de administração e fiscalização, pessoas ou entidades que tenham exercido as mesmas funções na 
instituição financeira bancária, accionistas que nela participem directamente. ou indirectamente, não inferior a 10% do 
respectivo capital social. Estão também excluídos da garantia de reembolso os depósitos detidos pelos cônjuges e parentes 
1.º grau dos depositantes acima referidos. Depósitos penhorados ou entregues em garantia de financiamentos ou outras 
situações que o FGD determine, directamente relacionadas com a falência da instituição financeira. Para informações 
adicionais, consulte o endereço www.bankofchina.com 

 

 
 

C.   Prazo das condições da FTI 

 
Os termos e condições desta FIT encontram-se em vigor até à disponibilização de novas condições. 


