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O presente documento constitui os Termos e Condições Gerais da Conta de Depósito a Prazo Standard, doravante 
designado por “Termos e Condições”, que regulam a relação entre o Standard Bank de Angola, S.A. contribuinte fiscal n.º 
5417093386, com sede no Belas Business Park, S/N, Edifício Kuando Kubango, 8º andar, Talatona, Luanda, Angola, 
registado na Conservatória do Registo Comercial de Luanda sob n.º 631-10, com o capital social em Kwanzas de 
9.530.006.500,00 (nove biliões, quinhentos e trinta milhões seis mil e quinhentos Kwanzas) doravante designado, 
abreviadamente, por “Banco”, e o seu Cliente ou seus representante(s) identificado(s) na ficha de Cliente da conta à ordem 
e no formulário de subscrição da Conta de Depósito a Prazo Standard, doravante designado por “Cliente”, cuja celebração, 
manutenção e encerramento ficam sujeitas aos Termos e Condições seguintes, à legislação bancária aplicável, aos usos 
bancários em geral e, subsidiariamente, às Condições Gerais de Abertura de Conta à Ordem.
O Banco e o Cliente quando referidos conjuntamente serão designados por “Partes”.
Os presentes Termos e Condições têm por objecto a regulamentação de contas em que os  Depósito a Prazo Standard 
constituídos pelo Cliente têm um prazo máximo de 1 (um) ano, rendem juros no final do período e permitem mobilizações 
do capital, com penalizações nos juros (as “Contas de Depósito a Prazo Standard”).

1. Objecto e Âmbito

1.1 A adesão aos presentes Termos e Condições é feita através da assinatura, por meio da qual o Cliente solicita, ordena e 
requer que o Banco constitua em seu nome uma Conta de Depósito a Prazo Standard através do débito na conta de 
depósito à ordem de que seja titular no Banco.
1.2 A assinatura mencionada no ponto anterior, salvo instruções em contrário, é válida e serve como aceitação dos 
presentes Termos e Condições.
1.3 A Conta de Depósito a Prazo Standard, mencionada no ponto 1.1, deve ter por base o montante, taxas de juro e demais 
condições previstas na ficha técnica informativa do produto anexa aos presentes Termos e Condições.
1.4 A celebração dos presentes Termos e Condições dependem da celebração de um contrato de abertura de conta de 
depósito à ordem (doravante designado por “Contrato”), da entrega dos respectivos documentos de identificação, da 
aceitação das condições da ficha técnica informativa do produto e aceitação e subscrição dos presentes Termos e 
Condições.

2. Conta à Ordem de Referência

2.1 A Conta de Depósito a Prazo Standard está associada à conta de depósito à ordem indicada no formulário de subscrição 
deste produto de que o Cliente é titular no Banco (doravante designada por “Conta à Ordem de Referência”).
2.2. A Conta de Depósito a Prazo Standard com mais de um titular diz-se colectiva, e poderá ser movimentada de uma das 
seguintes formas:
a) CONTA SOLIDÁRIA –qualquer dos titulares poderá, total ou parcialmente, movimentar, livremente a conta, sem 
autorização dos restantes, ficando o Banco isento de qualquer responsabilidade pela entrega de todo ou parte dos fundos 
em resultado da movimentação;
b) CONTA CONJUNTA –a conta só pode ser movimentada com a intervenção de todos os seus titulares;
c) CONTA MISTA –alguns dos titulares só podem movimentar em conjunto com outros e de acordo com as condições de 
mo- vimentação previamente estabelecidas, sem prejuízo da existência de um titular ou mais titulares que a podem 
movimentar isoladamente.
2.3 Não obstante o disposto no número anterior, os titulares e os termos de movimentação da Conta de Depósito a Prazo 
Standard devem obrigatoriamente manter-se os mesmos definidos na Conta à Ordem de Referência, salvo estipulação 
escrita das Partes em contrário.
2.4 As assinaturas constantes da ficha de assinaturas associada à Conta à Ordem de Referência são, conforme disposto 
nas Condições Gerais de Abertura da Conta à Ordem de Referência, válidas para todas as contas (incluindo a presente 
Conta de Deposito a Prazo Standard), produtos e serviços associados ou documentos em que o Cliente intervenha no 
âmbito das suas relações com o Banco, desde que a denominação do titular das referidas contas seja a mesma.
2.5 Havendo mais do que um titular da Conta à Ordem de Referência todos os titulares se encontram aptos a aderir ao 
produto.
2.6 A Constituição/Abertura de uma Conta de Depósito a Prazo Standard requer a existência de saldo disponível na Conta 
à Ordem de Referência à data da solicitação de Constituição/Abertura, sendo que o montante mínimo para a sua 
constituição está previsto na Ficha Técnica Informativa da Conta de Depósito a Prazo Standard, anexa aos presentes 
Termos e Condições. 
2.7 Caso se verifique insuficiência de saldo na data da solicitação feita pelo Cliente, o Banco pode não aceitar tal 
solicitação, reservando-se o direito de não constituir a Conta de Depósito a Prazo Standard.
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3. Prazo

A Conta de Depósito a Prazo Standard tem o prazo máximo de 1 (um) ano, não renovável, tal como definido na ficha técnica 
informativa da Conta de Depósito a Prazo Standard, anexa aos presentes Termos e Condições.
3.2 A data de constituição da Conta de Depósito a Prazo Standard corresponde à data da celebração dos presentes Termos 
e Condições, desde que o Banco recepcione os Termos e Condições, por meio de documento físico até às 15 horas do dia 
em que sejam submetidos os documentos devidamente assinados.
3.3 O previsto no número anterior não se aplica, se o Banco não recepcionar os Termos e Condições devidamente assina-
dos pelo Cliente dentro do prazo supramencionado, devendo, neste caso, ser considerado o dia útil seguinte como sendo 
a data de abertura da Conta de Deposito a Prazo Standard.
3.4 O débito na Conta à Ordem de Referência é efectuado na data da constituição da Conta de Depósito a Prazo Standard, 
sendo transferido para a Conta de Depósito a Prazo,  mantendo-se na Conta de Depósito a Prazo Standard até à sua data 
de maturidade ou até ao dia útil seguinte à data em que o Cliente solicitar o encerramento da Conta de Depósito a Prazo 
Standard. 
3.5 A data-valor do reembolso de capital corresponde à data de maturidade do Depósito a Prazo Standard ou até  à data do 
encerramento da Conta de Depósito a Prazo Standard a pedido do Cliente.

4. Reforço e Liquidação da Conta de Depósito a Prazo Standard

4.1. No momento da constituição da Conta de Depósito a Prazo Standard, o montante selecionado no formulário de 
subscrição deste produto será debitado da Conta à Ordem de Referência, até ao dia útil seguinte ao da recepção da comu-
nicação do pedido de constituição da Conta de Depósito a Prazo Standard.
4.2. Durante a vigência do presente Contrato, o Cliente poderá, a qualquer momento, efectuar reforços (aumentos de 
capital) na sua Conta de Depósito a Prazo Standard, mediante o débito na Conta à Ordem de Referência, com base no 
montante inserido na secção de “Reforço” no formulário de subscrição do produto.
4.3. Na data de maturidade ou encerramento da Conta de Depósito a Prazo Standard, o montante correspondente ao 
capital e aos juros vencidos, de acordo com os presentes termos e condições , será debitado da Conta de Depósito a Prazo 
Standard e creditado na Conta à Ordem de Referência sem prejuízo das deduções decorrentes do cumprimento de 
obrigações fiscais.

5. Produtos e Serviços Associados

5.1 A Conta de Depósito a Prazo Standard, só poderá ser movimentada a partir da Conta à Ordem de Referência.

6. Canais

6.1 O Cliente deve dirigir-se às agências do Banco, ou contactar o seu gestor para efectuar reforços ou mobilizações parci-
ais na Conta de Depósito a Prazo Standard, nos termos previstos no ponto 4.2 destes Termos e Condições.
6.2 O Cliente pode visualizar a Conta de Depósito a Prazo Standard através dos canais electrónicos, nomeadamente, a 
Internet Banking ou qualquer outro definido pelo Banco.

7. Juros

7.1 Os juros remuneratórios da Conta de Depósito a Prazo Standard são os indicados na ficha técnica informativa.
7.2 Os juros são calculados diariamente e o lançamento a crédito de juros remuneratórios de depósito a prazo será realiza-
do com data-valor e data de disponibilização até ao dia útil seguinte ao último dia considerado para o cálculo dos mesmos.
7.3 O Cliente autoriza, desde já, o Banco a debitar da sua Conta de Depósito à Ordem de Referência todos os montantes 
devidos a título de imposto sobre aplicação de capitais e/ou outros legalmente aplicáveis.

8. Exoneração de responsabilidade

8.1 O Banco não será responsável por qualquer perda resultante de:
8.1.1 Suspensão de acesso/restrição da Conta de que o Cliente seja titular, pelos motivos, mencionados abaixo:
(i) Se subsistirem quaisquer dúvidas quanto à completa identificação do(s) seu(s) titular(es), (ii) quando o Banco proceda à 
execução de instruções recebidas por parte de Tribunais, Administração Geral Tributária, Procuradoria-Geral da República 
ou outros organismos públicos munidos de ordens judiciais ou instrumentos equivalentes que obriguem, nomeadamente, 
ao congelamento de saldos ou bloqueio de movimentos, sejam estes a crédito ou a débito, e (iii) em qualquer outro caso 
em que a lei ou regulamentação em vigor permita ao Banco recusar a abertura da conta ou a sua movimentação.
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8.1.2 Cumprimento do Banco de quaisquer leis e circunstâncias fora do seu controlo, tais como, forças naturais incon-
troláveis em operações, pandemias, greves, motins, perturbações civis ou desassossegos, qualquer tipo de restrição 
imposta (ou acção tomada) por um órgão sancionador ou uma autoridade governamental ou estatutária ou qualquer outro 
terceiro, qualquer interrupção de serviço, atraso, cortes de energia, falha ou mau funcionamento em qualquer equipamento, 
terminal, dados electrónicos, caixa automática, rede ou outro sistema.

9. Correspondência

9.1 Toda a correspondência relativa à Conta de Depósito a Prazo Standard será enviada para os endereços físicos ou 
electrónicos conforme indicado no acto da abertura da Conta à Ordem de Referência salvo indicação escrita em contrário. 
Em alternativa, a correspondência poderá ficar à disposição do Cliente na Agência que este indicar para o efeito.
9.2 As comunicações do Banco são tidas como efectuadas desde que (i) enviadas para o último endereço físico indicado 
pelo Cliente, (ii) enviadas para o último endereço electrónico indicado pelo Cliente, (iii) entregues ao Cliente na Agência 
indicada para o efeito, (iv) por via de quaisquer sistemas electrónicos que possam vir a ser disponibilizados pelo Banco. A 
data que figura na cópia da comunicação enviada, e-mail ou lista de expedição do Banco presume-se como a de expedição. 
9.3 Cabe ao Cliente comunicar ao Banco qualquer mudança de endereço, e-mail ou telefone, conforme estipulado nas 
Condições Gerais de Abertura da Conta à Ordem de Referência, assumindo as consequências da omissão deste dever.
9.4 Quando a conta for colectiva, ou seja, tiver mais do que um titular, e sem prejuízo do disposto nos números seguintes, 
acordam os titulares que qualquer um deles, que tenha autonomamente poderes de movimentação, poderá solicitar a alter-
ação do endereço físico ou electrónico.
9.5 O Banco poderá, se assim considerar necessário, exigir a entrega de instruções de alteração de endereço subscritas 
por todos os co-titulares, sem as quais não fará a referida alteração.
9.6 A alteração do endereço físico ou electrónico de uma conta colectiva conjunta dependerá sempre da entrega das 
instruções referidas no número anterior.
9.7 O Cliente compromete-se a comunicar imediatamente ao Banco quaisquer alterações verificadas nos seus dados de 
identificação constantes da sua ficha de abertura da Conta à Ordem de Referência, ou quaisquer outras que sejam 
susceptíveis de afectar a actualidade e regularidade dos dados indicados e documentação entregue ao Banco.

10. Reclamações de Clientes

10.1 Sem prejuízo do direito de apresentar uma reclamação directamente ao Banco Nacional de Angola, o Cliente tem o 
direito de reclamar junto do Banco sempre que se sentir insatisfeito com os produtos e serviços prestados pelo Banco no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias após a ocorrência ou o conhecimento do facto objecto da dita reclamação.
10.2 O Banco compromete-se a dar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da recepção da reclamação, salvo 
quando se verifiquem condições de força maior que inviabilizem a resposta dentro deste período.
10.3 O Cliente tem o direito de apresentar ao Banco reclamações através dos seguintes canais:
a) reclamacoes@standardbank.co.ao;
b) livro de reclamações disponíveis nas agências do Banco;
c) Call Center – Telf. +244 923 190 888.
10.4 Para uma correcta gestão e tratamento das reclamações endereçadas ao Banco, deve o Cliente incluir na reclamação 
as seguintes informações:
a) Nome completo do reclamante;
b) Data;
c) Agência/Estabelecimento;
d) Localidade;
e) Contacto telefónico;
f) Correio electrónico;
g) Exposição clara dos factos que constituem o objecto da reclamação;
h) Cópia dos comprovativos que constituem objecto da reclamação (caso existam);
i) Período ao qual se reporta, assim como outros elementos considerados relevantes.
10.5 O Banco tem disponível uma área de atendimento de reclamações, responsável pela centralização, aceitação, investi-
gação, controlo, resolução e resposta de todas as reclamações, dentro dos prazos legais estipulados pelo Banco Nacional 
de Angola.
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11 Sanções e Financiamento de Terrorismo

11.1  O Cliente representa, declara e garante ao Banco, tanto na data de assinatura deste Contrato como, de forma 
reiterada e continuada, durante todo período de vigência do mesmo, incluindo quaisquer prorrogações, que:
i) não é Sancionado, não estando Designado, nem constando de nenhuma lista de pessoas, grupos, organizações ou 
entidades Designadas sujeitas a Sanções ou medidas restritivas;
ii) não usará (ou, de outro modo, disponibilizará) quaisquer quantias ou proveitos ao abrigo deste Contrato ou quaisquer 
fundos ou valores da(s) sua(s) conta(s) bancária(s) no Banco para fins de financiamento, directo ou indirecto, de actividades 
de qualquer pessoa, grupo ou entidade Sancionada ou Designada ou num país sujeito a quaisquer Sanções;
iii) não contribuirá ou, de outro modo, disponibilizará, directa ou indirectamente, quaisquer quantias ao abrigo deste 
Contrato ou quaisquer fundos ou valores da(s) sua(s) conta(s) bancária(s) no Banco a qualquer outra pessoa, grupo ou 
entidade que use ou pretenda usar essas quantias ou recursos com o objectivo de financiar as actividades de qualquer 
pessoa, grupo ou entidade Sancionada ou Designada ou sujeita a quaisquer Sanções;
iv) não está envolvido em actividades ilegais ou terroristas;
v) nenhuma das suas contas bancárias no está ou irá ser usada, dolosa ou negligentemente, para actividades ilegais ou 
terroristas ou para qualquer outra finalidade que não cumpra com alguma lei aplicável; e
vi) actualmente o Cliente e/ou o seu garante e, quando a Cliente seja uma pessoa colectiva/sociedade comercial, também 
os associados, sócios ou accionistas e/ou a sua empresa-mãe e/ou sociedade que com a Cliente esteja em relação de 
grupo ou coligada, não estão sujeitos a quaisquer investigações relativas a Sanções e não tem motivos para crer que o 
serão num futuro previsível, comprometendo-se o Cliente a notificar imediatamente o Banco se o vier a ser ou, se qualquer 
dos seus clientes, garantes, associados, sócios, accionistas, empresa-mãe ou sociedades que com a mesma estejam em 
relação de grupo ou coligadas o vierem a ser.
11.2  O Cliente compromete-se expressamente a exonerar e isentar o Banco de qualquer responsabilidade, 
nomeadamente, contra quaisquer acções, procedimentos, reclamações e/ou quaisquer demandas que possam ser 
intentadas contra o Banco e, bem assim, a indemnizar o Banco e qualquer pessoa ou entidade relacionada com o Banco 
(nomeadamente, mas sem a estas se limitar, os seus trabalhadores, membros de cargos sociais e sociedades que se 
encontrem numa relação de grupo ou coligadas com o Banco) por todas as perdas e/ou danos que este e/ou o Cliente 
possa sofrer – incluindo todos custos, despesas e/ou encargos em que o Banco e/ou o Cliente possa incorrer – em conexão 
com ou em consequência (i) da apreensão, congelamento, bloqueio ou retenção de quaisquer fundos, conforme possam vir 
a ser determinados por qualquer Autoridade Competente ou autoridade com poderes e competência legal para o efeito; 
e/ou (ii) da falta de cumprimento pelo Cliente de quaisquer representações, declarações e/ou garantias previstas no número 
1 desta Cláusula; e/ou (iii) da actividade do Cliente que, directa ou indirectamente, beneficie qualquer pessoa ou entidade 
contra a qual foram estabelecidas Sanções por uma Autoridade Competente.
11.3  As Partes reconhecem, garantem e acordam expressamente que, não obstante o disposto noutras cláusulas, o Banco 
tem o direito de fazer cessar (terminar) o presente Contrato, sem que o Cliente tenha direito a qualquer indemnização ou 
compensação, nos seguintes casos: (i) o Cliente não cumpra quaisquer representações, declarações e/ou garantias 
previstas no número 1 desta Cláusula; ou (ii) o Cliente e/ou garante e , no caso do Cliente ser pessoa colectiva/sociedade 
comercial, também associados, sócios/accionistas e/ou a sua empresa-mãe e/ou sociedade que com a Cliente esteja em 
relação de grupo ou coligada, seja ou venha a ser Sancionada/o ou Designada/o ou a ficar sujeita/o a Sanções 
estabelecidas por Autoridades Competentes; ou (iii) o Cliente agir, directa ou indirectamente, em benefício de qualquer 
pessoa ou entidade contra a qual tenham sido estabelecidas Sanções pelas Autoridades Competentes.
11.4  Para efeitos deste Contrato entende-se por:
i) “Autoridade Competente”: a República de Angola (lista nacional), o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o 
Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros, o Tesouro de Sua Majestade, Conselho da União Europeia, o Ministério 
Francês da Economia, Finanças e Indústria e qualquer outro regime adicional de Sanções que seja reconhecido pelo 
Banco;
ii) "Entidade Sancionada" ou “Sancionada” ou “Designada”: qualquer pessoa, entidade ou país que esteja sujeito a sanções 
económicas, de comércio ou financeiras, embargos ou medidas restritivas impostas por uma Autoridade Competente 
reconhecida pelo Banco;
iii) "Lista de Sanções Financeiras": as listas de sanções financeiras emitidas pelas Autoridades Competentes reconhecidas 
pelo Banco;
iv) "Sanções Financeiras" ou “Sanções”: medidas ou restrições coercivas que são impostas por Autoridades Competentes 
contra países, pessoas, grupos e/ou entidades jurídicas.

12. Tratamento e Protecção Dos Dados Pessoais 

12.1 O Standard Bank de Angola, S.A. (doravante designado como “Banco”), é o responsável pelo tratamento dos dados 
pessoais fornecidos pelo Cliente, no âmbito da sua relação com o Banco. Neste sentido, o Banco poderá proceder à 
recolha, registo conservação, utilização, comunicação e demais operações de tratamento informático, por meios 
automatizados e/ou não automatizados dos dados pessoais fornecidos no âmbito do presente Contrato, tendo como 
fundamento o estabelecimento/execução de uma relação contratual entre o Cliente e o Banco.



O presente documento constitui os Termos e Condições Gerais da Conta de Depósito a Prazo Standard, doravante 
designado por “Termos e Condições”, que regulam a relação entre o Standard Bank de Angola, S.A. contribuinte fiscal n.º 
5417093386, com sede no Belas Business Park, S/N, Edifício Kuando Kubango, 8º andar, Talatona, Luanda, Angola, 
registado na Conservatória do Registo Comercial de Luanda sob n.º 631-10, com o capital social em Kwanzas de 
9.530.006.500,00 (nove biliões, quinhentos e trinta milhões seis mil e quinhentos Kwanzas) doravante designado, 
abreviadamente, por “Banco”, e o seu Cliente ou seus representante(s) identificado(s) na ficha de Cliente da conta à ordem 
e no formulário de subscrição da Conta de Depósito a Prazo Standard, doravante designado por “Cliente”, cuja celebração, 
manutenção e encerramento ficam sujeitas aos Termos e Condições seguintes, à legislação bancária aplicável, aos usos 
bancários em geral e, subsidiariamente, às Condições Gerais de Abertura de Conta à Ordem.
O Banco e o Cliente quando referidos conjuntamente serão designados por “Partes”.
Os presentes Termos e Condições têm por objecto a regulamentação de contas em que os  Depósito a Prazo Standard 
constituídos pelo Cliente têm um prazo máximo de 1 (um) ano, rendem juros no final do período e permitem mobilizações 
do capital, com penalizações nos juros (as “Contas de Depósito a Prazo Standard”).

1. Objecto e Âmbito

1.1 A adesão aos presentes Termos e Condições é feita através da assinatura, por meio da qual o Cliente solicita, ordena e 
requer que o Banco constitua em seu nome uma Conta de Depósito a Prazo Standard através do débito na conta de 
depósito à ordem de que seja titular no Banco.
1.2 A assinatura mencionada no ponto anterior, salvo instruções em contrário, é válida e serve como aceitação dos 
presentes Termos e Condições.
1.3 A Conta de Depósito a Prazo Standard, mencionada no ponto 1.1, deve ter por base o montante, taxas de juro e demais 
condições previstas na ficha técnica informativa do produto anexa aos presentes Termos e Condições.
1.4 A celebração dos presentes Termos e Condições dependem da celebração de um contrato de abertura de conta de 
depósito à ordem (doravante designado por “Contrato”), da entrega dos respectivos documentos de identificação, da 
aceitação das condições da ficha técnica informativa do produto e aceitação e subscrição dos presentes Termos e 
Condições.

2. Conta à Ordem de Referência

2.1 A Conta de Depósito a Prazo Standard está associada à conta de depósito à ordem indicada no formulário de subscrição 
deste produto de que o Cliente é titular no Banco (doravante designada por “Conta à Ordem de Referência”).
2.2. A Conta de Depósito a Prazo Standard com mais de um titular diz-se colectiva, e poderá ser movimentada de uma das 
seguintes formas:
a) CONTA SOLIDÁRIA –qualquer dos titulares poderá, total ou parcialmente, movimentar, livremente a conta, sem 
autorização dos restantes, ficando o Banco isento de qualquer responsabilidade pela entrega de todo ou parte dos fundos 
em resultado da movimentação;
b) CONTA CONJUNTA –a conta só pode ser movimentada com a intervenção de todos os seus titulares;
c) CONTA MISTA –alguns dos titulares só podem movimentar em conjunto com outros e de acordo com as condições de 
mo- vimentação previamente estabelecidas, sem prejuízo da existência de um titular ou mais titulares que a podem 
movimentar isoladamente.
2.3 Não obstante o disposto no número anterior, os titulares e os termos de movimentação da Conta de Depósito a Prazo 
Standard devem obrigatoriamente manter-se os mesmos definidos na Conta à Ordem de Referência, salvo estipulação 
escrita das Partes em contrário.
2.4 As assinaturas constantes da ficha de assinaturas associada à Conta à Ordem de Referência são, conforme disposto 
nas Condições Gerais de Abertura da Conta à Ordem de Referência, válidas para todas as contas (incluindo a presente 
Conta de Deposito a Prazo Standard), produtos e serviços associados ou documentos em que o Cliente intervenha no 
âmbito das suas relações com o Banco, desde que a denominação do titular das referidas contas seja a mesma.
2.5 Havendo mais do que um titular da Conta à Ordem de Referência todos os titulares se encontram aptos a aderir ao 
produto.
2.6 A Constituição/Abertura de uma Conta de Depósito a Prazo Standard requer a existência de saldo disponível na Conta 
à Ordem de Referência à data da solicitação de Constituição/Abertura, sendo que o montante mínimo para a sua 
constituição está previsto na Ficha Técnica Informativa da Conta de Depósito a Prazo Standard, anexa aos presentes 
Termos e Condições. 
2.7 Caso se verifique insuficiência de saldo na data da solicitação feita pelo Cliente, o Banco pode não aceitar tal 
solicitação, reservando-se o direito de não constituir a Conta de Depósito a Prazo Standard.

Sempre que o Cliente forneça Dados Pessoais relacionados com outras pessoas (incluindo, mas não limitado a, signatários 
da conta, accionistas, directores executivos, administradores e beneficiários), o Cliente deve: (a) estar devidamente autor-
izado a prestar ao Banco esses Dados Pessoais; (b) se necessário, deverá ter obtido o consentimento dessas pessoas para 
o tratamento dos dados pessoais (incluindo para a transferência transfronteiriça de Dados Pessoais); e (c) estar autorizado 
para receber quaisquer informações ou avisos de privacidade do Banco em nome dessa outra pessoa.
12.2 O Banco garante ao Cliente o exercício dos seus direitos de acesso, de rectificação, actualização e eliminação, e de 
oposição ao tratamento nos casos previstos na lei.
12.3 Os dados pessoais do Cliente serão apenas tratados no âmbito das finalidades determinadas, não sendo utilizados 
pelo Banco para finalidades distintas daquelas que motivaram a recolha dos dados e sendo solicitado o consentimento do 
Cliente, sempre que tal seja exigido pela legislação em vigor. 
Neste contexto, os dados pessoais serão tratados pelo Banco, diretamente e/ou através de entidades subcontratadas para 
o efeito, para efeitos de cumprimento de obrigações legais/regulatórias e contratuais, ou mediante o consentimento expres-
so do Cliente.
O Banco tratará os dados nomeadamente para:
a) O conhecimento das responsabilidades e do cumprimento de obrigações contratualmente emergentes para qualquer das 
Partes;
b) A gestão de contactos e a concretização das instruções do Cliente;
c) Criação de um registo das instruções transmitidas pelo Cliente, incluindo as comunicações mantidas por telefone ou 
e-mail, destinado quer ao esclarecimento de dúvidas, quer à sua apresentação em juízo em caso de litígio, ou sempre que 
solicitado por qualquer entidade judicial;
d) Cumprimento de obrigações legais;
e) Realização de análise estatística assim como outras que tenham como finalidade identificar potenciais mercados e 
tendências, (incluindo a melhoria dos produtos e serviços existentes bem como o desenvolvimento de novos produtos e 
serviços).
Mediante o seu consentimento expresso, os seus dados pessoais poderão ser tratados para efeitos de realização de ações 
promocionais e de marketing direto do Banco.
12.4O Banco conserva os dados pelo período estritamente necessário para a prossecução das finalidades que determinar-
am a sua recolha (sendo como tal em geral conservados durante o período de tempo pelo qual o Cliente mantenha a sua 
relação com o Banco), excepto se outros períodos de conservação forem exigidos pela legislação aplicável e para cumpri-
mento de obrigações legais.
12.5 No decorrer da sua atividade, o Banco poderá comunicar ou transmitir os dados pessoais do Cliente a entidades 
subcontratadas pelo Banco (ao abrigo de um Contrato escrito celebrado para o efeito com o Banco), localizadas dentro ou 
fora de Angola, bem como a qualquer sociedade ou agrupamento complementar de empresas que com o Banco se encon-
tre em relação de domínio ou de Grupo, ou que seja por ele controlada ou participada, em cumprimento da legislação 
aplicável. O Cliente desde já autoriza e dá o seu consentimento a esta comunicação ou transmissão.
As entidades a quem são comunicados os dados pessoais, nos termos do número anterior, poderão utilizar os mesmos, 
designadamente para actualização dos respectivos registos de Clientes.
O Banco poderá tratar Dados Pessoais a partir de fontes públicas para efeitos de concessão de crédito, controlo de fraude 
e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo.
O Banco poderá ainda transmitir os dados pessoais do Cliente, bem como qualquer informação referente à(s) sua(s) 
conta(s), a entidades reguladoras ao abrigo das obrigações legais a que esteja sujeito e nos termos das disposições legais 
e regulamentares que lhe são aplicáveis.
12.6 O Banco tratará os dados e a informação a que se referem os números anteriores como estritamente confidenciais nos 
termos legais e regulamentares aplicáveis.
12.7 Consinto no tratamento dos meus dados pessoais, nomeadamente os meus dados de identificação e contacto, pelo 
Standard Bank de Angola S.A. para efeitos de envio de comunicações promocionais e comerciais (incluindo através de 
SMS, MMS, ou email) relativas a novas campanhas, promoções e outras comunicações institucionais que possam ser do 
meu interesse. Reconheço que posso a qualquer momento deixar de subscrever estas comunicações, mediante contacto 
gratuito para o Banco.   
12.8 Para quaisquer questões ou reclamações exclusivamente relativas a dados pessoais, incluindo no que respeita ao 
exercício dos seus direitos nesta matéria, o Cliente poderá contactar o Responsável pela Privacidade e Proteção de Dados 
do Banco, através do seguinte endereço de correio eletrónico:  protecao.dedados@standardbank.co.ao.

13. Encerramento da Conta

13.1 Dentro dos limites e nos termos permitidos por lei e regulamentação em vigor, o Banco poderá proceder à denúncia 
do Contrato e ao consequente encerramento da Conta de Depósito a Prazo Standard quando:
a) existir uma ordem de autoridade judicial ou administrativa nesse sentido;
b) o Cliente não cumprir com as condições contratuais;
c) o Cliente não cumprir com os requisitos obrigatórios espelhados nas normas de Combate ao Branqueamento de Capitais 
e Financiamento ao Terrorismo;
d) Na data de maturidade.        
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13.2 Para efeitos de encerramento da Conta de Depósito a Prazo Standard identificada no ponto acima o Banco procederá 
ao seu encerramento no prazo de 60 (sessenta) dias após a denúncia do Contrato, informando o Cliente de tal facto por 
meio de comunicação escrita ou e-mail.
13.3 Nos termos do disposto nas Condições Gerais de Abertura da Conta à Ordem, o Cliente ou seu representante poderá, 
a todo o tempo, solicitar ao Banco o encerramento da conta. Neste caso, verificadas todas as demais condições, o encerra-
mento da Conta de Depósito a Prazo Standard produzirá efeitos no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação de encerra-
mento da conta efectuada pelo Cliente ou seu representante.

14. Alteração dos Termos e Condições

14.1 O Banco reserva-se o direito de a qualquer momento proceder a alterações aos presentes Termos e Condições.
14.2 As alterações propostas pelo Banco entrarão em vigor após comunicação escrita ao Cliente mediante circular, correio 
electrónico, ou outro meio apropriado estipulado pelas Partes, com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
14.3 Considera-se que o Cliente aceitou as alterações propostas se não notificar o Banco que não as aceita antes da data 
proposta para a entrada em vigor das mesmas, podendo o mesmo resolver o presente Contrato, dentro do prazo estipulado 
no 13.3 sem encargos, com fundamento em tais alterações.
14.4 No caso de conta colectiva, a decisão de resolução dos presentes Termos e Condições deverá ser tomada por todos 
os titulares, sem prejuízo da possibilidade de cada co-titular renunciar à titularidade da mesma.

15. Lei e Foro

As questões emergentes da interpretação ou aplicação dos presentes Termos e Condições serão reguladas pela lei Angola-
na, e dirimidas no Foro do Tribunal Provincial territorialmente competente.

16. Disposições das Condições Gerais do Contrato de Abertura de Conta à Ordem

Todas as questões não expressamente previstas nos presentes Termos e Condições, serão reguladas de acordo com o 
disposto nos Termos e Condições Gerais do Contrato de Abertura de Conta à Ordem identificada no formulário de 
subscrição da Conta de Depósito a Prazo Standard de que o Cliente teve oportunamente conhecimento, aceitou e 
subscreveu.

O presente Contrato é assinado livremente pelo Cliente e, pela assinatura do mesmo, o Cliente declara que recebeu, 
conhece e aceita estes Termos e Condições, bem como os Termos e Condições de Abertura de Conta à Ordem aplicáveis.


