Ficha de Informação

Ficha Técnica
Conta Corrente Estudante
A. Elementos de Identiﬁcação:
1. Denominação

Access Bank Moçambique, SA

2. Endereço

Sede: Rua dos Desportistas nº 480, Maputo - Moçambique

3. Contactos

Telefone: Linha do cliente- 800724724
Endereço electrónico: ContactCenter.moz@ACCESSBANKPLC.com
Nuit: 40038636

4. Data de Elaboração

29/09/2020

B. Descrição das principais características do produto:
1. Designação comercial do produto

Conta Corrente Estudante

2. Condições de acesso

Ser Cliente Particular, estudante do ensino Universitário ou Pré-universitário, com idade entre 18 e 25 anos de
idade (os formulários de subscrição dos estudantes com idade inferior a 21 anos, devem ser assinados pelos
seus tutores legais).

3. Modalidade

Depósito à ordem.

4. Meios de movimentação

Cartão de débito;
Cartão de Crédito;
Mobile Banking;
Unidade de Negócio;
Internet banking;
USSD.

5. Moeda

MZN.

6. Constituição do depósito
6.1 Montante mínimo

0,00 MZN.

6.2 Montante máximo

Não aplicável.

7. Remuneração
7.1 TANB

Não aplicável.

7.2 TANL

Não aplicável.

7.3 Remuneração da taxa variável

Não aplicável.

7.3.1 Indexante

Não aplicável.

7.3.2 Frequência de revisão

Não aplicável.

7.3.3 Spread

Não aplicável.

7.3.4 Forma de arredondamento

Não aplicável.

8. Cálculo de Juros

Não aplicável.

8.1 Pagamento de Juros

Não aplicável.

9. Regime Fiscal

Não aplicável.

10. Comissões e Despesas

De acordo com o preçário em vigor, disponível nas Agências do Access Bank Moçambique ou no Website.

11. Descoberto Autorizado

Não aplicável.

12. Outras condições

• Permite a movimentação através de Cartões, Internet e Mobile Banking, USSD, e Unidade de Negócio;
• Os formulários de subscrição dos estudantes com idades inferiores a 21 anos, devem ser assinados
pelos seus tutores legais;
• Não aplicável à domiciliação de rendimentos/salário no Banco.

13. Fundo de Garantia de Depósitos

Os depósitos constituídos no Access Bank Moçambique, S.A. beneﬁciam de garantia de reembolso
prestada pelo Fundo de Garantia de Depósitos sempre que ocorra a indisponibilidade dos depósitos por
razões directamente relacionadas com a sua situação ﬁnanceira.
O Fundo de Garantia de Depósitos garante o reembolso até ao valor máximo de 20.000 MT por cada
depositante.
No cálculo do valor dos depósitos de cada depositante, considera-se o valor do conjunto das contas de
depósito na data em que se tiver veriﬁcado indisponibilidade de pagamento, incluído os juros, e para o
saldo dos depósitos em moeda estrangeira, convertendo em Moeda Nacional, ao câmbio da referida data.
Para informações complementares, partilhamos abaixo o endereço da entidade acima mencionada:
• Rua Consiglieri Pedroso, Supervisão Comportamental do Banco de Moçambique.

Ficha de Informação

14. Validade das condições
da Ficha Técnica

Até anúncio de alteração ou revogação das condições aqui listadas.

Nos termos do nº 3 do artigo 8º do Aviso 1/GBM/2019, com vista a assegurar ao Cliente a necessária reﬂexão sobre os termos e condições a contratar,
o presente contrato só poder ser celebrado 7 (sete) dias após o fornecimento da ﬁcha de informação normalizada, excepto em casos devidamente
acordados por documento escrito e assinado pelas partes.
Pursuant to paragraph 3 of article 8 of Aviso nº 1/GBM/2019, in order to ensure the Client the necessary reﬂection on the terms and conditions to be contracted,
this contract can only be signed 7 (seven) days after the supply of the form standardized information, except in cases duly agreed by a written document signed by
the parties.
Nestes termos, declaro que:
In these terms, I declare that:
Aceito abrir a conta após o prazo de 7 (sete) dias estipulado no Aviso nº01/GBM/2019, com vista a reﬂexão dos termos e condições a contratar;
I agree to open the account after the period of 7 (seven) days stipulated in Aviso nº01 / GBM / 2019, with a view to reﬂecting on the terms and conditions to
be contracted;
Aceito abrir a conta antes do prazo de 7 (sete) dias estipulado no Aviso nº01/GBM/2019.
I agree to open the account before the period of 7 (seven) days stipulated in Notice nº01 / GBM / 2019.
Asssinatura do Cliente:
Customer's signature:

