Secção 3: Utilizadores
Indique se são necessários mais utilizadores e se estes forem acrescentados de acordo com o anexo.

Dados do utilizador 1
Nome do utilizador (O)
Tipo de identificação

Passaporte

BI

Carta de condução

Data de nascimento (AAAA-MM-DD)

Idioma (O)
Sexo

Número de identificação

Masculino

Feminino

N.º telefone (O)

N.º de telefone alternativo

Nº do celular (O)

Número de Fax

E-mail (O)
Receber comunicações

✔

Sim

Não

SMS

✔ E-mail

Endereço físico (O)
Localidade/Bairro (O)

Estado/Província (O)

País (O)

Maputo

Código Postal

Tipo de assinante^ (escolha apenas uma opção)
Pessoa designada^^

Sim

A

B

C

Não

D

Não atribuído (N/A)

Notificações por e-mail sobre autorizações

Data de início (AAAA-MM-DD)

Data de término (AAAA-MM-DD)

Sim

Não

ou

N/A

Sim

Não

Sim

Não

ou

N/A

Sim

Não

ID Utilizador (definido pelo Banco)
Utilizador validado para KYC

Sim

Não

Data de compliance (AAAA-MM-DD)

Indicador de compliance

Dados do utilizador 2
Nome do Utilizador (O)
Tipo de identificação

Passaporte

BI

Carta de condução

Idioma (O)
Sexo

Número de identificação
Data de nascimento (AAAA-MM-DD)

Masculino

Feminino

Nº Telefone (O)

N.º de telefone alternativo

E- mail (O)

Número de Fax

Receber comunicações

✔

Sim

Não

SMS

✔ E-mail

Endereço físico (O)
Estado/Província (O) Maputo

Localidade/Bairro (O)
País (O)

Código Postal

Tipo de assinante^ (escolha apenas uma opção)
Pessoa designada^^

Sim

Data de início (AAAA-MM-DD)

Não

A

B

C

D

Não atribuído (N/A)

Notificações por e-mail sobre autorizações
Data de termo (AAAA-MM-DD)

ID Utilizador (definido pelo Banco)
Utilizador validado para KYC

Sim

Não Data de compliance (AAAA-MM-DD)

Indicador de compliance

^Cada tipo de signatário (categoria) é uma associação de acordo com uma regra para autorização transaccionais e não-transaccionais, conforme definido pelo cliente.
^^Uma pessoa designada está autorizada a ordenar ao Banco que efectue alterações ao perfil em nome da sua organização (p. ex. adicionar/remover utilizadores ou
contas).
Nota: Os campos assinalados com (O) devem obrigatoriamente ser preenchidos.
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Secção 3: Utilizadores (continuação)

Dados do utilizador 3
Nome do Utilizador (O)
Tipo de identificação

Passaporte

BI

Carta de condução

Idioma (O)
Sexo

Número de identificação
Data de nascimento (AAAA-MM-DD)

Masculino

Feminino

N.º telefone (O)

N.º de telefone alternativo

Nº do celular (O)

Número de Fax

E-mail (O)
Receber comunicações

✔ Sim

Não

SMS

✔ E-mail

Endereço físico (O)
Localidade/Bairro (O)

Estado/Província (O)
Código Postal

País (O)
Tipo de assinante^ (escolha apenas uma opção)
Pessoa designada^^

Sim

Não

Data de início (AAAA-MM-DD)

A

B

C

D

Não atribuído (N/A)

Notificações por e-mail sobre as autorizações
Data de término (AAAA-MM-DD)

Sim
ou

Não
N/A

ID Utilizador (definido pelo Banco)
Utilizador validado para KYC

Sim

Não

Data de compliance (AAAA-MM-DD)

Indicador de compliance

Sim

Não

Aviso legal: Uma proposta de aquisição e/ou venda de moeda estrangeira através do Serviço constitui um acordo vinculativo entre o membro relevante do Grupo
Standard Bank e o Mandatário e/ou o(s) Participante(s). A transacção celebrada neste âmbito está sujeita aos termos e condições aplicáveis as transacções de câmbio
previstas na Lei Cambial-Regulamento Cambial.
^Cada tipo de signatário (categoria) é uma associação de acordo com uma regra para autorização transaccionais e não-transaccionais, conforme definido pelo Cliente.
^^ Uma pessoa designada está autorizada a ordenar ao Banco que efectue alterações ao perfil em nome da sua organização (p. ex. adicionar/remover
utilizadores ou contas).
Nota: Os campos assinalados com (O) devem obrigatoriamente ser preenchidos.
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