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Nome completo /Full name

Nome do Pai /Father’s name

Sem habilitações /None

Solteiro(a)/ Single União de Facto/ Common-law Marriage

Viúvo(a)/ Widow(er)Divorciado(a)/ Divorced

Casado(a)/ Married

Bacharelato/ Curso superior/BA/ Higher Education Mestrado/ Doutoramento/Masters/PhD

Nível Básico/Primary Nível Médio/Secondary

Nome da Mãe /Mother’s name

Nome abreviado / Abbreviated name

Título/Title Gênero/Gender  

Nova
New

Conta Adicional 
Additional account

Alteração 
Amendment

Nº de Cliente 
Customer No

Endereço / Address

BI /ID

Rua/Av. / Street/Ave.

Passaporte / Passport Outros /OthersDIRE

Nº/ No.

MF

Nº/ No.

Andar/ Floor

Distrito/District

Província /Province

Residente/Resident Não residente/Non-resident

País /Country

Apartamento/ Flat

Cidade/Localidade / City/Place

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS/LEVEL OF EDUCATION 

ESTADO CIVIL/MARITAL STATUS

DADOS PESSOAIS/ PERSONAL DATA

ABERTURA DE CONTA - INDIVIDUAL /ACCOUNT OPENING– INDIVIDUAL

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO/ IDENTITY DATA

Telefone /Telephone

NUIT/Taxpayer No

Telemóvel/Mobile

E-mail

Nacionalidade/Nationality Naturalidade/Place of birth

Língua / Language

Outros/Others

 D     D      M    M     Y      Y     Y      Y

 D     D      M    M     Y      Y     Y      Y

 D     D      M    M     Y      Y     Y      Y

Data de emissão/Date of issue

Data de nascimento/Date of birth

Local de emissão/Place of issue

Validade / Validity

Nº de conta / Account Number Moeda 
Currency

Data/DateBalcão /Branch (Zona sombreada a preencher pelo Banco) 
(Fields in grey are to be completed by the Bank)

D      D      M      M       Y       Y       Y       Y
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Comunhão Geral de Bens
All Assets are common assets

O Cliente é PEP?
 Is the Customer a PEP?

O cliente detém ou deteve alguma posiçao sênior a nível político ou público? 
Has the customer held a senior position of a political or public nature?  

O cliente tem algum familiar que detenha algum cargo político ou público? 
  

If yes, identify the relative position     

O cliente detém um negócio ou relações comerciais com um detentor de um cargo sênior a nível
político ou público? 
Does the customer have business or corporate relations with a senior political or public position holder? 

If yes, identify the existing relationship 

 
If yes, identify the position

Comunhão de Bens adquiridos 
Assets Acquired after marriage are common assets

Separação de Bens
No common assets

REGIME DE CASAMENTO/MARITAL REGIME 

AUTENTICAÇÃO PARA PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS /AUTHENTICATION FOR POLITICALLY EXPOSED PERSONS(PEP)

DADOS SOBRE O EXTRACTO / STATEMENTS DATA

DADOS PROFISSIONAIS / PROFESSIONAL DATA

Nome do cônjuge 
Spouse’s name

Nº de dependentes 
No. of dependents

Nº de Filhos 
No. of Children

Data de nascimento 
Date of birth

Data de envio do extracto
statement submission date

Entidade Patronal/Employer

Negócio da Entidade Patronal/Employer’s Business

Contractual /Contractual Relationship

Administrador(a)/Director(a) Geral
Administrator / General Manager

Comercial
Sales

Quadro Médio/TécnicoQuadro Directivo
Senior Officer

Administrativo(a)
Administrative

Outros/Não Especializado(a)
Others/Non-specialized

Cargo/Position

Prazo
Temporary

Efectivo
Permanent

E-mail  

Frequência / Frequency 

Mensal 
Monthly  

Trimestral 
Quarterly 

Semestral
Biannual 

Anual 
Annual 

Trabalho por conta de outrem/ Employee

Sim/Yes

Sim/Yes

Sim/Yes

Sim/Yes

Não/No

Não/No

Não/No

Não/No

Ano de Admissão
Year of Admission

 D     D      M    M     Y      Y     Y      Y

 D     D      M    M     Y      Y     Y      Y

Profissão/Profession Ocupação/Occupation

 D     D      M    M     Y      Y     Y      Y

Quinzenal
Biweekly

Trabalho por conta própria/ self- employed 

Comerciante/Empresário em Nome Individual/Businessman/Sole traders

Pro ssão/Profession

Pro ssão/Profession

Ocupação/Occupation

Ocupação/Occupation
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Ordenado
Salary

Casa própria/Own home

Quinta/Farm

Valor da Habitação/Value of House

Renda Mensal ou Prestação do Empréstimo/Monthly Rent or Mortgage Instalment

Vivenda/Vila Apartamento/Flat

Casa de familiar/Relative’s home Casa arrendada/Leasehold

Tipo de Residência/Type of House

Bónus Anual
Annual Bonus

Rendimento Líquido Mensal
Monthly Net Income

Despesas Brutas Mensais/Gross Monthly Expenses

Dia de crédito do ordenado
Salary Payment Day 

INFORMAÇÃO PATRIMONIAL /ASSET INFORMATION 

HABITAÇÃO/HOUSING

TERMOS E CONDIÇÕES  /TERMS AND CONDITIONS 

Assinatura / Signature   Data / Date
 D     D      M    M     Y      Y     Y      Y

 D     D      M    M     Y      Y     Y      Y

Por este meio, solicito a abertura de uma conta no Access Bank.

Eu li e compreendi os Termos e Condições abaixo da folha que regem a abertura de uma conta no Access Bank e aqueles 
relacionados a vários produtos e serviços que eu solicitei, incluindo, entre outros, Cartões de Débito/ Cartão de Crédito /Internet 
Banking /Mobile Banking /SMS e alertas por email.

Aceito e concordo em sujeitar o contrato de abertura de conta aos presentes termos e condições.

Estou ciente de que o Banco poderá, mediante prévia comunicação de trinta (30) dias , descontinuar qualquer serviço ou 
produto, total ou parcialmente. 

Concordo que o banco possa debitar na minha conta as taxas de serviço, conforme aplicável de tempos em tempos. Por este 
meio, declaro que as informações fornecidas acima são verdadeiras e corretas, e de acordo com o meu conhecimento.

Por este meio, solicito a abertura de uma conta no Access Bank Mozambique. Entendo que as informações aqui fornecidas são a 
base para a abertura de tal conta e garanto que essas informações estão corretas.

Eu comprometo-me ainda a indemnizar o Banco por qualquer perda sofrida como resultado de qualquer informação falsa ou erro 
nas informações fornecidas ao Banco.

I hereby apply for the opening of an account or accounts with Access Bank.

I have read and understood the Terms and Conditions below leaf governing the opening of an account with Access Bank and those relating 
to various products and services that I have requested including but not limited to Debit Cards /Credit Card/ Internet Banking/ Mobile 
Banking/ SMS and Email Alerts.

I agree and accept to submitt the account opening contract to the presente terms and conditions.

I am aware of the fact that the Bank may, upon previous comunication of thirty (30) days, descontinue any service or product, totally or 
partially.

 I agree that the bank may debit my account for service charges as applicable from time to time. I hereby declare that the information given 
above is true and correct and to the best of my knowledge.

I hereby apply for the opening of an account with Access Bank Mozambique. I understand that the Information given here in Is the basis for 
opening such account and hereby warrant that such information is correct.

I further undertake to indemnify the Bank for any loss su ered as a result of any false information or error in the information provided to 
Bank.
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documentação necessária para a abertura da conta de acordo com os regulamentos. 

The identification data of the Customer/representative Attorney were confirmed
upon presentation of the respective identification document, and the documentation 
required for account opening in accordance with the regulations.

SOMENTE PARA USO INTERNO / INTERNAL USE ONLY   DECISÃO / DECISION

Recebido/Received Conferido/confirmed Autorizado/Authorized

Data / Date
 D     D      M    M     Y      Y     Y      Y

Data / Date
 D     D      M    M     Y      Y     Y      Y

Data / Date
 D     D      M    M     Y      Y     Y      Y
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