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CONTRATO DE ADESÃO - CARTÕES MULTICAIXA 

 

CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DE 

CARTÕES DE DÉBITO 

Pretende-se elaborar um contrato para 
utilização do cartão de rede multicaixa, nos 
termos e condições gerais de utilização a 
seguir estipuladas, que para todos os efeitos 
fazem parte integrante do presente contrato. 

Solicito a emissão, em meu nome, do Cartão 
Rede Multicaixa que permite o acesso as   
Caixas automáticas (CA’s) e aos Terminais  
de Pagamento Automático (TP’As) da Rede 
Multicaixa e a outros meios de pagamento 
automáticos ligados às redes referidas, ou 
outras, com as quais o BCI, ou a Rede 
venham a celebrar acordos de utilização. 

 

1. CONCEITOS GERAIS 

1.1 Propriedade Os cartões identificados neste 
impresso são propriedade do Banco de 
Comércio e Indústria doravante designado 
por BCI. Este terá o direito de exigir a sua 
restituição, bem como proceder a sua 
retenção sempre que se verifique a sua 
utilização desconforme com as presentes 
condições, ou titular o renuncie a sua 
utilização, nos demais casos previstos 
nestas condições gerais e na Lei; 

1.2  Cada cartão é pessoal e intransmissível, 
sendo emitido sempre em nome de uma 
pessoa singular Titular/Assinante ou Co-
Titular/ou em nome colectivo de uma conta 
que dele se considera fiel depositário; 

1.3  A Omissão, inexactidão ou a falsidade das 
informações prestadas no pedido de adesão 
ao cartão são da responsabilidade do 
Titular/Assinante; 

1.4 Ao Titular/Assinante do cartão será atribuído 
um certo número de código secreto que 
constitui para o efeito a sua identificação, o 
qual será do exclusivo conhecimento 
daquele que juntamente com o cartão, lhe 
possibilita o acesso aos CA’s e TPA’s 
indicados acima, O BCI assegura a 
confidencialidade do código secreto que 
apenas comunicará ao Titular/Assinante; 

1.5 Todos os movimentos a débito ou a crédito 
efectuados através da utilização do cartão 
serão lançados na conta à ordem, que o 
titular mantem junto do BCI; 

1.6 O Titular/Assinante obriga-se a garantir a 
segurança do cartão e do seu código 
secreto e a sua utilização rigorosa e directa 
nomeadamente: 

- Não permitir a sua utilização por terceiro, 
ainda que seu mandatário; 

- Não comunicar a terceiro o seu código 
secreto; 

- O Titular/Assinante deverá memorizar o PIN 
(código secreto) não devendo em caso 
nenhum anotá-lo junto ao cartão de modo a 
evitar a sua utilização por terceiro. 

- O PIN pode ser alterado em qualquer CA´s 
ou TPA´s da rede multicaixa, não devendo 
ficar relacionado com os documentos de 
identificação pessoal. 

-  

2. ADESÃO 

2.1 O Titular/Assinante deverá preencher e 
assinar a proposta cupon de adesão 
escolhido como cartão pretendido bem 
como, ou não, de cartões para titulares 
adicionais. As transacções efectuadas por 
todos os titulares consideram-se vinculadas 
à conta do cartão. 

2.2 Só será considerado celebrado quando o 
Titular/Assinante dispuser de um cartão 
válido e de uma cópia das condições 
contratuais por ele aceite. 

 

3. UTILIZAÇÃO 

3.1 O Titular/Assinante deverá assinar o cartão 
logo após a sua recepção; 

3.2 O titular/assinante obriga-se a não revogar 
uma instrução que tenha sido dada através 
da utilização do cartão e reconhece como 
exigível os débitos que a utilização do 
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mesmo originar, salvo nas condições legais 
ou contratualmente previstas; 

3.3 O Titular/Assinante deverá na aquisição de 
bens e serviços apresentar o cartão 
devidamente assinado conferir e assinar as 
facturas apresentadas pelos 
estabelecimentos guardando uma cópia ou 
confirmar a transacção com o código secreto 
e identificar-se quando tal lhe for solicitado; 

3.4 O Titular/Assinante ao assinar uma factura 
ou introduzir o PIN confirma a respectiva 
transacção e aceita o débito do seu valor 
permanecendo o banco alheio a qualquer 
incidente ou litígio que ocorra entre o titular 
e o estabelecimento; 

3.5 Sem prejuízo de adoptar as medidas que 
entender conveniente, o BCI não pode ser 
responsabilizado pela não aceitação do 
cartão em qualquer estabelecimento, por 
deficiência do atendimento ou 
inoperacionalidade dos equipamentos, ou 
redes de transmissão de dados nem pela 
má qualidade dos bens e serviços obtidos 
através da utilização do referido cartão; 

3.6 Todas e quaisquer transacções realizadas 
sem recurso aos referidos serviços de 
segurança, disponibilizados pelo Banco, 
podem ser recusadas e, realizando-se são 
da exclusiva responsabilidade do 
Titular/Assinante; 

3.7 O Banco pode exigir a restituição do cartão 
por razões de segurança ou protecção do 
Titular/Assinante sem que para tal implique 
resolução; 

3.8 O titular deverá cessar a utilização do cartão 
e devolvê-lo ao BCI imediatamente após o 
termo da validade ou notificação do seu 
cancelamento; 

 

4. VALIDADE 

4.1 O período de validade é de 24 meses e 
encontra-se impresso no cartão, caducando 
o direito a sua utilização no último dia 
daquele período, bem como após a morte 
interdição ou inabilitação do seu 
Titular/Assinante, devendo neste casos, os 
cartões serem imediatamente restituídos ao 
BCI; 

4.2 O BCI só poderá, no termo do prazo de 
validade proceder a renovação do cartão, 
quando o Titular/Assinante o solicitar; 

 

5. LIMITES 

5.1 Os valores das transacções a débito, 
movimentadas directamente na conta, estão 
limitados pelo saldo disponível na referida 
conta; 

5.2 O número e o valor das transacções que 
podem ser realizadas em cada uma das 
modalidades do uso do cartão não pode ser 
superior aos que o BCI haja determinado 
para cada uma delas, nem aos limites 
estabelecidos por Lei; 

5.3 O BCI não pode ser responsabilizado por 
eventuais prejuízos resultantes da correcta 
aplicação dos limites ou taxas associadas a 
utilização do cartão. 

5.4  

6. EXTRAVIO  

6.1 Em caso de extravio, furto, roubo, 
falsificação, indevida e/ou incorrecta 
utilização do cartão o Titular/Assinante 
deverá avisar imediatamente a EMIS pelos 
telefones 222444588 ou 222641849 
222641840 e ao BCI através do terminal 
telefónico 2227 333 000, ou pelo Email: 
apoiocliente@bci.ao permanentemente – 24 
horas/dia. 365 dias/ano- devendo confirmar 
por escrito no mesmo dia ou no primeiro  dia 
útil a seguir, em qualquer balcão da rede 
BCI; 

6.2  O Titular/Assinante assume a 
responsabilidade do uso do cartão por 
terceiros; 

6.3 Em caso de furto ou roubo se houver 
participação as autoridades, deve o cliente 
remeter ao Banco fotocópia ou duplicado da 
mesma. O ónus da prova da comunicação 
cabe exclusivamente ao Titular/Assinante do 
cartão; 

6.4 O Banco e a EMIS accionarão os 
mecanismos necessários para o 
impedimento do uso abusivo e fraudulento 
do cartão; 
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6.5 O Titular/Assinante obriga-se a colaborar 
com o BCI e a EMIS fornecendo todas as 
informações necessárias ao apuramento 
imediato dos factos e das circunstâncias 
acima descritas; 

6.6 Titular/Assinante, é responsável pelas 
utilizações verificadas antes da 
comunicação ao Banco e limitada ao valor 
disponível na conta. 

 

7. ENCARGOS 

7.1 As operações realizadas mediante as 
operações dos cartões serão debitadas na 
conta de depósitos a ordem vinculada ao 
cartão; 

7.2 O Titular/Assinante obriga-se a manter a 
referida conta com saldo suficiente para 
cobrir os movimentos operados através da 
utilização dos cartões; 

7.3 O cliente pode optar por operações a 
descoberto. 

7.4 Os descobertos que eventualmente se 
verificarem naquela conta em decorrência 
da utilização dos cartões vencerão juros a 
taxa de 25% aplicada pelo Banco para os 
descobertos em conta; 

7.5 O BCI reserva-se ao direito de debitar as 
despesas e encargos referidos no ponto 
anterior, em qualquer conta depósito à 
ordem da titularidade individual do 
Titular/Assinante; 

7.6 O BCI poderá debitar o valor equivalente a 
USD 15 à conta vinculada pelas 
importâncias correspondentes a substituição 
de novos cartões devido a perdas, furtos, 
roubo extravio ou má conservação; 

7.7 O BCI cobrará, por cada cartão multicaixa 
emitido num período de 12 meses, uma 
anuidade cujo valor inicial será equivalente a 
USD 10 e será debitada na conta vinculada 
do cartão desde que não seja conta salário;  

7.8 Serão da responsabilidade do 
Titular/Assinante todas as despesas e 
encargos que venham a resultar da 
aplicação das presentes condições gerais de 
utilização, em que o BCI venha a incorre 

para efectiva cobrança das transacções 
efectuadas mediante utilização do cartão. 

 

8. CONDIÇÕES CONTRATUAIS E SUAS 
MODIFICAÇÕES 

8.1 O BCI Reserva-se ao direito de modificar as 
condições deste contrato, desde que informe 
ao Titular/Assinante das alterações a 
introduzir, com uma antecedência mínima de 
45 dias; 

8.2 A utilização do cartão após a 
data de entrada em vigor das alterações 
contratuais informadas de acordo com 
alínea anterior, constitui presunção de 
aceitação dessas alterações, de igual modo 
se não ordenar o cancelamento de todos os 
cartões vinculados a conta; 

8.3 Exercendo o Titular/Assinante 
esta faculdade, deverá o BCI a pedido deste 
reembolsar o remanescente da anuidade 
correspondente ao período não decorrido, 
se este entender resolver o contrato por 
motivos de discordância com as alterações 
introduzidas; 

8.4  

9. DENÚNCIA DE CONTRATO 

9.1 Qualquer das partes pode, a todo tempo 
denunciar o presente contrato se; 

a) O Titular/Assinante devolver o cartão 
principal e os adicionais por não concordar 
com as condições de modificação ou outras 
que invocar; 

b) Se, se fundar no incumprimento das 
obrigações assumidas pelo Titular/Assinante 
nos termos destas condições gerais ou da 
Lei; 

9.2 A denúncia por iniciativa do BCI deve ser 
comunicado por escrito ao Titular/Assinante, 
com pré-aviso de 48 dias obrigando-se este 
a não efectuar qualquer operação com o 
cartão a partir da recepção da comunicação 
e a restituí-lo 48 horas após essa recepção; 

9.3 A comunicação da denúncia pressupõe-se 
recebida três dias após a sua expedição. 
Decorrido este prazo o BCI fica autorizado a 
impedir a utilização do cartão nas CA’s  e 
nos TPA´s; 
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9.4 A simples devolução do cartão por qualquer 
dos Titulares/ Assinantes, não prejudica a 
vigência do contrato nem exonera o primeiro 
titular das responsabilidades decorrentes do 
mesmo, sem prejuízo do BCI proceder ao 
cancelamento do cartão; 

9.5 A denúncia do presente contrato, quer por 
iniciativa do BCI quer por iniciativa do 
primeiro titular, não exonera o primeiro titular 
do pagamento das transacções realizadas 
pelos Titulares/Assinantes e que só venham 
a ser conhecidas pelo Banco em data 
posterior a denúncia. Independentemente da 
faculdade de denúncia prevista, pode o BCI, 
em caso de utilização abusiva do (s) cartão 
(ões), bem como de incumprimento das 
obrigações previstas nestas condições 
gerais de utilização, suspender ou cancelar 
a possibilidade de utilização do (s) cartão 
(ões).  

 

10. CONFIDENCIALIDADE 

10.1 O Titular/Assinante autoriza expressamente 
o banco a proceder ao tratamento 
informático dos dados fornecidos, bem como 
cruzar essa informação com a restante 
informação por si facultada ao banco, em 
virtude de abertura de conta ou de 
celebração de qualquer contrato, 
designadamente para os fins de natureza 
estatística de crédito, ou para qualquer 
produto bancário e financeiro do BCI que 
sejam susceptíveis de ser do seu interesse, 
sem prejuízo do cumprimento do dever do 
sigilo bancário; 

10.2 Os titulares têm direito de aceder aos 
elementos a si referentes constantes das 
bases de dados a que refere a presente 
cláusula, de exigir a sua utilização e ou 
rectificação, bem como exigir a eliminação 
do seu nome das mesmas uma vez extinto o 
contrato; 

10.3 O cliente autoriza ao BCI recolher, transmitir 
e processar os dados obtidos junto de 
organismos públicos ou empresas 
especializadas, designadamente para 
confirmação ou obtenção de dados 
necessários a relação contratual assim 
como responder a solicitações junto de 
entidades de supervisão; 

10.4 É vedado ao BCI o direito de fornecer a 
terceiros dados pessoais do 
Titular/Assinante com a finalidade de 
promoção ou venda de bens ou serviços;  

10.5 O cliente tem direito de aceder a elementos 
a si referentes constantes das bases de 
dados a que se refere a presente cláusula 
de exigir a sua actualização e/ou 
rectificação; 

10.6  

 
RECLAMAÇÕES  

11.1 O Titular/Assinante, pode apresentar 
directamente ao Banco Nacional de Angola 
(BNA), reclamações fundadas no 
incumprimento das obrigações do BCI ou 
juntos dos Balcões do BCI nos meios 
disponíveis. 

 

12.  LEI E FORO APLICÁVEL 

12.1 A este contrato é aplicável e lei e a 
jurisdição angolana; 

12.2 Para todas as questões emergentes 
das presentes condições gerais fixa-
se como competente o Foro da 
Comarca de Luanda, podendo o BCI 
optar pelo tribunal judicial com 
competência na área de domicilio do 
cliente, se assim o entender. 

 
 

Tomei (amos) conhecimento das condições 
gerais de utilização de cartões multicaixa do 
BCI, as quais aceito (amos) e subescrevo  
(emos.) 
 
______________,_____de______de______ 
 
 
 
   Pelo Banco de Comércio e Indústria  
 
 

 
 

      Pelo Utente do Cartão 
 

Adesão 


