CONTRATO DE ADESÃO AOS CANAIS ELETRÓNICOS PARA CLIENTES QUE NÃO SE
APRESENTAM PESSOALMENTE AO BANCO - PARTICULARES
Dados do cliente/Client Data
Nome/Name: _____________________________________ Estado civil/Marital Status__________________

------_
Profissão/Ocupation___________________ E-mail: ______________________________________________
------_
Residência/Address
____________________________ N.º _____ Andar/Floor _____ NUIT_______________
Telemóvel/Mobile: ___________________ Naturalidade/Place of born ________________________________
------_
Serviços NetPlus/Mobile e QuiQ – NetPlus/Mobile and QuiQ Services
Número do contrato/Contrat number ______________
Tipo de envelope/Envelop

Virtual

Número de cliente/Client _______________________

Físico/Physical

type:

Envelope de segurança/Security
envelop

Limite diário de transacções/Daily limit for transactions ______________________________________________
Permitir visibilidade de contas adicionadas após criação deste

contrato:
(Allow
visibility of new accounts added after this signing)
E-mail e SMS Alerta/E-mail and SMS Alert

E-mail

alert

SMS

a) Todas Transacções /All transactions

c) Transacções de cartão de débito/Debit Card
transactions

b) Transacções NetPlus/NetPlus transactions

alert
Observações/Comments:
a) As comissões e encargos relativos ao processo de envio de mensagens de alerta via SMS ou e-mail serão
suportados pelo cliente requerente. (The fees and charges relating to the process of sending alert messages via
SMS or e-mail will be borne by the requesting client.)
b) Este serviço exclui as transacções efectuadas via Cartão de Crédito (This service excludes transactions made
via Credit card)
c) O Banco depende de empresas externas de prestação de serviços para fazer chegar as informações sobre
as transacções na conta do cliente e, por esta razão, não poderá garantir com exactidão a sua entrega via
correio electrónico ou SMS. O cliente está ciente que, o Banco não terá nenhuma responsabilidade decorrente
da não entrega e/ou, entrega tardia da SMS ou do correio electrónico.
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CONTRATO DE ADESÃO AOS CANAIS ELETRÓNICOS PARA CLIENTES QUE NÃO SE
APRESENTAM PESSOALMENTE AO BANCO - PARTICULARES
(The Bank relies on outside contractors to provide services to get information about transactions in the
customer's account and for this reason, cannot guarantee the exact delivery via email or SMS. Customer
acknowledges that the Bank will have no liability on non-delivery or late delivery of SMS or email.
d) O cliente deve sempre actualizar os seus contactos junto ao Banco, por isso, este declina toda a
responsabilidade caso alguma informação caia em mãos alheias (The customer should always update their
contacts with the Bank, thus, the bank declines all responsibility if any information falls into wrong recipients).

Contas/Accounts
Consultas/Inquiries SB*

OIC**

E-mail

SMS

A
B

C
D
E
F
G
H
I
J

* Transferência entre contas do Standard Bank/Transfers between Standard Bank Accounts
** Transferências para outros bancos/ Transfers to other banks
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CONTRATO DE ADESÃO AOS CANAIS ELETRÓNICOS PARA CLIENTES QUE NÃO SE
APRESENTAM PESSOALMENTE AO BANCO - PARTICULARES
CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DO NETPLUS – PARTICULARES

CLÁUSULA 1- OBJECTO DO CONTRATO
1. O presente Contrato tem por objecto a prestação
pelo BANCO de serviços de comunicação entre si e
o CLIENTE (NetPlus/MobilePlus) relativamente a
contas bancárias abertas nos seus estabelecimentos
pelo CLIENTE.
2. A prestação destes serviços será conforme o
conteúdo e natureza apresentados pelo BANCO ao
CLIENTE incluindo as alterações que no futuro
vierem a ter lugar e disponibilidades pelo BANCO.
CLÁUSULA 2 - PREÇO
1. A conexão do CLIENTE ao serviço denominado
NetPlus/MobilePlus fornecido pelo BANCO e
disponibilidade dos serviços de comunicação
objectos do presente contrato serão gratuitos.

presente contrato, com a antecedência mínima de
noventa (90) dias em relação à data em que
pretende que a rescisão produza efeitos.
CLÁUSULA 4 - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA
1. O CLIENTE autoriza expressamente o BANCO a
receber, processar e transmitir por intermédio do
serviço denominado NetPlus/MobilePlus todas as
informações e demais elementos relativos às contas
indicadas ou tituladas pelo CLIENTE.
2. O mandato e autorização conferidos ao BANCO
relativamente à prestação de serviços e circulação
de informações e demais elementos só poderão ser
revogados por escrito e produzindo efeitos a partir
do terceiro dia útil a contar da data de recepção da
revogação.
CLÁUSULA 5 - OPERADORES DO SISTEMA

2. Pela prestação dos “serviços” objecto do presente
Contrato, o CLIENTE pagará ao BANCO,
comissões, de acordo com a tabela de comissões
em vigor no BANCO, na data de cada operação.
Caso haja alterações do seu tarifário, o BANCO
disso comunicará ao CLIENTE, no mínimo, trinta
dias antes da sua entrada em vigor.
3. O CLIENTE, desde já, expressamente, autoriza o
BANCO a efectuar os débitos à(s) sua(s) conta(s)
pelos serviços referidos nesta cláusula.

A identificação da(s) pessoa(s) com acesso às
contas bancárias e às operações bancárias
abrangidas por este Contrato, bem como o tipo
específico de serviços a prestar, constará de um
anexo que faz parte integrante do mesmo,
actualizável, a todo o tempo, por escrito e
produzindo efeitos cinco (5) dias úteis após a sua
recepção pelo Banco.
CLÁUSULA
6
AUTENTICIDADE
COMUNICAÇÕES DO CLIENTE

DAS

CLÁUSULA 3 - VIGÊNCIA
1. O presente Contrato é celebrado pelo prazo de
um (1) ano, renovável, automaticamente, por iguais
e sucessivos períodos, a menos que seja
previamente rescindido por qualquer das partes.
2. Qualquer das partes poderá, livremente, rescindir
o presente contrato, a qualquer momento, e por
qualquer motivo justo, desde que para o efeito
notifique a outra parte da vontade de rescindir o

1. O CLIENTE, caso pretenda intervir de forma
conjunta ou associada, comunicará ao BANCO, por
escrito, a identidade de cada um dos outros
utilizadores ou operadores do sistema. O BANCO
disponibilizará para cada utilizador/operador um
código de acesso ao serviço, pessoal, confidencial e
intransmissível.
2. Para efeitos de realização de operações
bancárias o CLIENTE é a única entidade
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responsável perante o BANCO e terceiros pela
utilização dos códigos pessoais de acesso ao
sistema fornecidos aos utilizadores/operadores.
3. A responsabilização do CLIENTE referida no
número precedente abrange todas e quaisquer
utilizações dos códigos pessoais, confidenciais e
intransmissíveis de acesso ao sistema mesmo que
não consentidas, abusivas e/ou ilícitas e as
eventuais operações ou transacções delas
decorrentes. Quando o CLIENTE pretender que o
acesso ao sistema se faça mediante a intervenção
simultânea de duas pessoas, considerar-se-á, para
efeitos de registo no sistema, que a operação é
solicitada pelo primeiro interveniente e autorizada
pelo segundo.
CLÁUSULA 7 - DISPOSIÇÕES DIVERSAS
1. O CLIENTE aceita expressamente e para fins
probatórios os registos proporcionados pelos
equipamentos ligados aos circuitos telefónicos.
2. Toda e qualquer reclamação do CLIENTE só será
atendível se efectuada nos trinta dias seguintes à
realização da operação a que se reporta.
3. O BANCO poderá, por sua iniciativa ou a pedido
do CLIENTE interromper ou cessar a prestação dos
serviços objecto deste contrato por utilização
indevida, abusiva ou ilícita dos mesmos, sem lugar a
qualquer indemnização e sem prejuízo de quaisquer
outros procedimentos legais atinentes aos direitos
do BANCO.
4. O BANCO não é responsável por toda e qualquer
avaria ou deficiência no equipamento ou rede de
transmissão utilizadas que dificultem ou impeçam a
realização
de
qualquer
serviço
de
(NetPlus/MobilePlus).
CLÁUSULA 8- GARANTIA
O BANCO declara e garante a correcta e pontual
execução das ordens legítimas provindas do
CLIENTE com observância da lei, dos usos e
costumes próprios da sua actividade.
CLÁUSULA 9 - INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
1. O BANCO manterá a confidencialidade de todas
as informações técnicas e de serviços que lhe sejam
disponibilizadas, directa ou indirectamente, pelo
CLIENTE ou desenvolvidas ou adquiridas pelo

BANCO na execução dos “serviços” nos termos
deste Contrato, excepto:
a) Informações que sejam ou se tornem, sem culpa
do BANCO, de domínio público;
b) Informações que o BANCO possa demonstrar que
foram por ele recebidas de um terceiro que não se
encontre sujeito a obrigações perante o CLIENTE
com relação a tais informações;
c) Informações que o BANCO possa demonstrar que
as mesmas já se encontravam em sua posse no
momento que lhe foram disponibilizadas, directa ou
indirectamente, pelo CLIENTE.
Prestação
de
informações
obrigatórias
autoridades nos termos da lei vigente.

às

2. O Banco não usará, fora das previsões legais
e/ou sem prévia e escrita aprovação do CLIENTE,
as informações que for solicitado a manter
confidenciais, para qualquer fim que não a execução
dos “serviços”.
3. O CLIENTE está vinculado, reciprocamente e
mutatis mutandis, aos mesmos deveres de
confidencialidade, zelo, diligência e competência
que são impostos ao BANCO no presente Contrato.
CLÁUSULA 10 (Anti-corrupção)
1. Os contratantes comprometem-se a não oferecer,
directa ou indirectamente, vantagens a terceiros, e
nem solicitar, prometer ou aceitar, para benefício
próprio ou de outrem, ofertas com o propósito de
obter julgamento favorável sobre os serviços a
prestar.
2. Se for detectada qualquer destas práticas o
contracto será nulo, e de nenhum efeito jurídico, e
será instaurado procedimento civil ou criminal
conforme seja o estabelecido na lei.
CLÁUSULA 11 - LEI DO
RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS

CONTRATO

E

À validade, interpretação e compreensão deste
Contrato é, unicamente, válida a Lei moçambicana.
Qualquer conflito ou litígio resultante do presente
Contrato deverá ser objecto de resolução amigável.
Caso as partes não logrem chegar a entendimento,
o litígio será resolvido em Tribunal, considerando-se
como Foro competente do Tribunal Judicial da
Cidade de Maputo. Não obstante, as partes
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declaram que, em alternativa ao referido Foro,
poderão acordar a constituição de um tribunal
arbitral nos termos do disposto na legislação
moçambicana em vigor.
CLÁUSULA
12
–
RESPONSABILIDADES

EXCLUSÃO

DE

Para todos os efeitos e em especial o previsto no
art. 796 do Código Civil, a responsabilidade do
Banco fica excluída, independentemente da sua
natureza ou fonte, sempre que tal responsabilidade
não seja imputável a culpa ou dolo do Banco.
CLÁUSULA 13 – TRATAMENTO E PROTEÇÃO
DOS DADOS PESSOAIS
1. O Cliente autoriza o Banco a proceder à recolha,
registo, conservação, utilização, comunicação e
demais operações de tratamento informático e por
meios automatizados e/ou não automatizados dos
dados pessoais fornecidos no âmbito do processo
de abertura de conta e aceitação das presentes
Condições Gerais e, em particular o Cliente autoriza,
desde já, que os seus dados pessoais sejam
processados, automaticamente, pelo Banco, com
vista ao estabelecimento das relações comerciais do
Cliente, tendo como finalidade apoiar o exercício da
sua actividade. A omissão, inexactidão ou a
falsidade no preenchimento do impresso de abertura
de conta é da exclusiva responsabilidade do Cliente
2. O Banco desde já informa o Cliente de que, nos
termos das disposições legais e regulamentares que
lhe são aplicáveis, os dados mencionados nos
números anteriores poderão ser obrigatoriamente
transmitidos às entidades reguladoras. O Cliente
autoriza, desde já, o Banco a fornecer às entidades
reguladoras qualquer informação relacionada com
a(s) sua(s) conta(s), em conformidade com a
legislação vigente sobre Central de Risco e
movimentos de capitais.
3. O Cliente autoriza ainda o Banco a manter um
registo das instruções transmitidas pelo Cliente,
incluindo as conversações mantidas por telefone ou
e-mail. O registo visará quer o esclarecimento de
dúvidas, quer a sua apresentação em juízo em caso
de litígio.

4. O Banco fica, desde já, autorizado a ceder ou
transmitir os dados pessoais do Cliente a empresas
por ele dominadas ou participadas, incluindo as
empresas, sucursais e escritórios de representação
do Banco estabelecidos no estrangeiro.
5. O Banco reserva-se o direito de solicitar
informação adicional relacionada com movimentos
na(s) conta(s) do Cliente, bem como autoriza à
consulta da Central de Risco de Crédito do Banco
de Moçambique ou privadas.
6. O Banco tratará os dados e a informação a que se
referem os números anteriores como estritamente
confidenciais nos termos das regras legais e
regulamentares aplicáveis.
CLÁUSULA 14 – EVENTOS DE FORÇA MAIOR
1. Nesta cláusula, qualquer referência a “Evento de
Força Maior” significa, no que diz respeito ao Banco,
um evento para além de qualquer controlo razoável
(que pode incluir, nomeadamente, agitação civil,
motim,
fogo,
embargos
e/ou
restrições
governamentais e desastres naturais como
inundações, terramotos e tsunamis) que o impede
de realizar suas obrigações ao abrigo deste
contrato.
2. O Banco não será responsável por qualquer
impossibilidade de realizar suas obrigações ao
abrigo do contrato onde tal incapacidade é causada
por um evento de força maior, desde que,
razoavelmente envide todos os esforços para
executar tais obrigações usando meios alternativos,
e, retome o desempenho tão breve quanto
razoavelmente possível.
3. Caso o Banco seja impedido de exercer as suas
obrigações ao abrigo do presente contrato devido a
um evento de força maior, durante um período de 15
(quinze) dias consecutivos, qualquer das partes
(Banco ou Cliente) pode rescindir o contrato por
escrito à outra parte.

CLÁUSULA 15 – PREVENÇÃO E COMBANTE AO
BRANQUEAMENTO
DE
CAPITAIS
E
FINANCIAMENTO AO TERRORISMO
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1. O Banco poderá cessar a relação de negócio ou
facilidade(s) com efeitos imediatos, nos termos da
lei, nas seguintes situações:
a) Caso o Cliente participe, de qualquer modo, numa
transacção considerada como de branqueamento de
capitais; e
b) Caso o Banco tenha conhecimento que o Cliente
utilizou ou pretenda utilizar as receitas de qualquer
empréstimo para o financiamento de actividades de
qualquer pessoa, ou entidade, que esteja incluída na
lista de sanções internacionais ou num país que
esteja sujeito a quaisquer sanções internacionais, na
medida em que esse financiamento possa ser
proibido por qualquer autoridade sancionatória
internacional.
2. O Cliente obriga-se a indemnizar o Banco nos
casos em que os fundos existentes na sua conta a
ordem sejam bloqueados e/ou congelados.

Assinatura do Cliente

CLÁUSULA 16 - DISPOSIÇÕES FINAIS
1. O Índice deste Contrato e títulos e subtítulos das
CLÁUSULAS são usados apenas para conveniência
e facilidade de referência e não servirão para
compreensão ou interpretação das disposições
deste Contrato.
2. As duas partes assumirão total responsabilidade,
por culpa ou dolo imputáveis ao seu pessoal de
gerência e supervisão sénior; e em caso algum
poderá ser atribuída responsabilidade a uma das
partes, por circunstâncias resultantes de culpa ou
dolo imputáveis ao pessoal de gerência e supervisão
sénior da outra parte.
3.
O
CLIENTE
assume
plenamente
as
responsabilidades que derivam de envio de
informação em suporte informático contaminado
com qualquer tipo de vírus. Nenhuma das partes
poderá ceder a sua posição contratual, bem como
os respectivos direitos e obrigações assumidas
neste Contrato a favor de qualquer terceiro sem
conhecimento e consentimento da outra parte.

Assinatura da Gerência

Data: ____/_____/__________

Standard Bank, S.A.
Av. 10 de Novembro, 420, Caixa Postal nº 1119 Maputo – Moçambique
Tel: +258 21 501000/ 21 501200| E-mail: linhadocliente@standardbank.co.mz
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