
 
    

 

Ficha Técnica Informativa de produto financeiro (FTI) 

Seguro de Vida Platinum 

A. Elementos de identificação 

1. Identificação da Instituição Financeira 

1.1 Denominação Standard Bank de Angola, SA 

1.2 Endereço 
Belas Business Park, Edifício Kuando Kubango, 8º andar, 
Talatona, Luanda Sul, Luanda. 

1.3 Contactos +244 226 432 500 

2. Identificação do Correspondente Bancário (se aplicável) 

2.1 Denominação Não aplicável. 

2.2 Endereço Não aplicável. 

2.3 Contactos Não aplicável. 

3. Data da FTI 

04 de Julho de 2019 

 

B. Descrição das principais características do produto 

1. Tipo crédito 

1.1 Designação comercial do 
produto 

Seguro de Vida Platinum 

1.2  Categoria N/A 

2. Condições de acesso 

Clientes Particulares com conta de depósitos à ordem aberta no Standard Bank, S.A 

3. Modalidade  

Seguro de Vida Platinium 

4. Moeda 

Moeda Local 

5. Reembolso do crédito 

5.1 Modalidade do reembolso N/A 

5.2 Regime de prestações N/A 

5.3 Montante da prestação N/A 

5.4 Número de prestações N/A 

5.5 Periodicidade da prestação N/A 

5.6 Imputação N/A 

6. Contrato coligado (se aplicável) 

6.1 Bem ou serviço N/A 

6.2 Preço a pronto  N/A 

7. Garantias 

                                                                 N/A 
 

8. Descrição 

8.1 Seguro de Vida Platinum 

O Seguro de Vida Platinum garante o pagamento de 
indemnizações em caso de morte, invalidez total permanente, 
doenças em fase terminal, deficiências físicas e despesas 
funerárias com reembolso em dinheiro até 72 horas. 

8.2 Benefícios da Apólice 
O seguro de vida Platinum SBA pode garantir sua vida com 
um capital mínimo de 10.000.000 e um máximo de 50.000.000 



 
    

 

A cobertura principal é a vida, podendo ainda optar por 
proteger-se com os seguintes benefícios adicionais: Benefício 
imediato de 10% do limite do capital seguro de vida para as 
despesas funerárias; cobertura de doenças terminais 100% 
valor do capital seguro de vida (pagamento do capital seguro 
e a cobertura cessa); Cobertura de deficiência física com os 
montantes  de 10.000.000  a 30.000.000  (baseado na 
avaliação médica); Cobertura de incapacidade permanente 
com os montantes de 10.000.000 a 30.000.000 com base na 
avaliação médica. 

 

C. Custo do crédito 

1. Tipos de Coberturas 

1.1  

 Cobertura de morte; 
Invalidez total e permanente; 
Capital seguro para doenças em fase terminal; 
Capital seguro para deficiência física (com base em 
avaliação médica) 

 

2. Vigência do Contrato 

Renovável automaticamente  

3. Período de Carência  

  

 
• O período de carência equivalente a 90 dias e 

dois anos para caso de suicídio e 7 anos para 
caso de desaparecimento. 

3.2.1 Taxa 
A taxa é calculada com base na idade do seguro e 
capital contratado. 

4.1.1 Condições de adesão • Idade mínima para adesão18 anos 

• Idade máxima para adesão 55 anos  

• Cobertura válida até aos 75 anos 

• A subscrição médica (exames e relatório 
médico) é aplicável para todos os clientes  com 
idade superior a 45 anos, e/ou para todos os 
valores acima de 20.000.000 

4.1.2 Cálculo do prémio   

O prémio é calculado com base na 
idade do seguro e coberturas e 
capitais escolhidos  

 

 

 


