
CONTRATO DE DEPÓSITO À PRAZO

Valor por extenso

Por favor, indique:

O Titular A Conta

1ª Assinatura 2ª Assinatura

Colaborador N°

Assinatura (que obriga a conta pelo cliente)

Data D D M A A A

Valor

O cancelamento Antecipado do contrato, está sujeito a penalização de 90 dias de juros

A

Efectuado por

Assinatura (que obriga a conta pelo cliente)

Data D D M M A A A A M

%

Modalidade de renovação: Automática

TAXA Inicial No Vencimento

Sim:

Não:

ZAR

Conta de Liquidação de Juros diferente da conta de Liquidação de Capital?

Moeda MZN

Não Automática

* Vencido o prazo de validade do presente depósito, o mesmo será renovado

automaticamente, com a taxa de juro vigente na data da renovação.

* Vencido o prazo de validade do presente depósito, o mesmo será cancelado

transferindo-se o seu saldo para a conta de Depósito a Ordem.

Prazo (Dias) GBPUSD

Secção 2.1 - Prazos e Moeda

30 90 180 EUR365

- -

Modalidade de pagamento de juros: 

Secção 3 - Outras Condições do Depósito e Aplicação das penalizações

Conta DO -

Nome Completo

Designação

Secção 2 - Ordem de Depósito

D M M A A A A

Conferido por

Colaborador N°

Secção 1 - Informação Interna (Preenchimento pelo Banco)

Agência Código Data Número de Cliente

D

Promissoria 1
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CONTRATO DE DEPÓSITO À PRAZO

Contas de Depósito À Prazo

Abertura

1. A abertura de Contas de Depósito à Prazo ou outras Aplicações está

condicionada à existência prévia de uma conta de Depósito à Ordem na

mesma moeda.

2. Os prazos de constituição, montantes mínimos de investimento e

respectivos reforços, assim como a remuneração global proporcionada

pelos investimentos efectuados no âmbito específico de cada uma das

várias aplicações a prazo, são aqueles que estiverem em vigor no Banco

na data da sua constituição.

3. O Cliente compromete-se a manter a sua conta de Depósito à Ordem

aprovisionada, por forma a suportar os débitos relativos aos investimentos

por si ordenados.

4. O valor da remuneração acordada com o Banco para a conta de

Depósito a Prazo será creditado nas condições acordadas para o seu

pagamento.

Prazo e Renovação 

1. O depósito é constituído pelo prazo e nos demais termos constantes do

Preçário e/ou das Condições Particulares acordadas para o efeito entre o

Banco e o Cliente.

2. Em caso de renovação, sempre que houver alteração das condições

anteriormente acordadas, o Banco reserva-se o direito de renovar a

Aplicação a Prazo nas condições de oferta vigentes no Banco no

momento da renovação.

Cancelamento e Mobilização Antecipada 

1. O Banco, a qualquer momento, poderá proceder ao cancelamento do

depósito à prazo, transferindo o respectivo valor para a conta de

Depósitos à Ordem do Cliente, para compensação de saldos devedores

do Cliente conforme o previsto no Contrato de Financiamento donde

resulta os saldos devedores.

2. O Cliente, a qualquer momento, poderá instruir de forma

documentada e/ou proceder ao cancelamento do depósito, transferindo

o respectivo valor para a conta de Depósitos à Ordem do Cliente.

3. A mobilização antecipada, total ou parcial, do depósito a Prazo

implicará, sempre, a redução da taxa de remuneração inicialmente

acordada e igualmente aplicada a taxa de penalização, conforme

estipulado no Preçário do Banco ou nas Condições Particulares de

constituição do Depósito à Prazo.

4. O Banco não assume qualquer responsabilidade, por eventuais

perdas de rentabilidade na aplicação em causa, nomeadamente

decorrentes da alteração do regime fiscal.

Lei e Foro

As questões emergentes da interpretação ou aplicação das presentes

Condições Gerais serão reguladas pela lei Moçambicana, e dirimidas no

Foro do Tribunal territorialmente competente

Secção 4 - Termos e  Condições
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