Ficha Técnica Informativa de Produtos Financeiro (FTI)
Contrato de Crédito Hipotecários- crédito Industria
Condições Financeiras do Crédito
A. ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
1.

Identificação da Instituição Financeira
1.1.
1.2.
1.3.

2.

Denominação
Endereço
Contactos

Banco de Poupança e Crédito
Rua Rainha Nginga, Torres Elyseé 18º andar
226444000 / Reclamações@bpc.ao

Identificação do Correspondente Bancário
2.1.

Denominação

Não Aplicável

2.2.

Endereço

Não Aplicável

2.3.

Contactos

Não Aplicável

3. Identificação de (s) clientes e de outros elementos
PME`s
PME`s Lideradas por Mulheres
4. Identificação do momento da prestação da informação
A informação sobre o crédito pode ser prestada em qualquer agência do BPC, através de brochuras ou no balção de atendimento geral.
O cliente pode ainda obter informação a partir da web site (www.bpc.ao)
Após a entrega dos documentos para adesão do produto o cliente será informado a partir da agência, onde deu a entrada do documento,
se o processo está nos conformes ou não, dando mais informações sobre o necessário caso este não esteja em conformidade.
5. Observações
No momento da simulação do empréstimo: o presente documento não constitui uma oferta juridicamente vinculativa nem implica para o
BPC obrigação de conceder o empréstimo. As condições do presente documento são validas por 30 dias. Os dados quantificados
constituem uma descrição das condições do empréstimo que o BPC estaria em condições de propor em função das actuais condições de
mercado e com base nas informações apresentadas pelo cliente.
Para esclarecimentos adicionais, poderá dirigir – se em qualquer agência de centro de Empresa do BPC ou telefonar para a linha de
apoio ao cliente 226 444 000 poderá também enviar uma mensagem de correio electrónico para o seguinte endereço (reclamações
@bpc.ao) e consultar o sitio da internet www. bpc.ao, Menu, fale com o BPC.
Após a aprovação do empréstimo: as condições do presente documento e a minuta do contrato junta são validas por 30 dias o valor da
taxa de juros fixa ou do indexante, respectivamente, em regime da taxa de juro fixa ou variável, serão ajustadas as condições do
mercado prevalecentes a data da celebração do contrato para a recepção e resolução de reclamações contacte o call center
226 444 000 ou reclamações@bpc.ao
6. Data da FTI
28/03/2018
B. Descrição das principais características do produto
1. Caracterização do produto (no caso de contrato à habitação)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Finalidade
Não Aplicável
Destino da habitação
Não Aplicável
Regime
Não Aplicável
Designação comercial do produto
Não Aplicável
Caracterização do produto (no caso de outro crédito hipotecário)

2.1. Finalidade
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Designação comercial do produto
Campanha promocional
Identificação da campanha
Condições da campanha

4.

Montante

Investimento de Médio e longo prazo as PME`s ligadas ao sector da
Indústria - diversificando assim, a economia por um lado, e por outro a
rentabilização do negócio.
Crédito Industria
Não aplicável
Não aplicável

80% Do valor global do investimento
5. Duração do contrato
De 24 a 96 meses
6. Reembolso de crédito
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6.1. Modalidade do reembolso
6.2. Regime de prestações

Prestações constantes de capital e Juros
Constantes

6.3. Montante da prestação
6.4. Número de prestações e periocidade
6.5. Caracterização do empréstimo
7.

De 24 a 96 Prestações, mensais
O empréstimo tem um período de carência de até 12 meses. Depois do
período de carência é feito o reembolso em prestações constante de capital
e Juros.

Garantias

Penhor de equipamentos, consignação de recebimentos, hipoteca de imóveis, aval de acionistas, seguros.
8. Seguros exigidos
Seguro de Transporte de equipamentos;
Seguro Multi Risco Incêndio e Riscos Acessórios.
8.1. Seguro de vida (a ser analisado com a Seguradora)
8.1.1.
8.1.2.

Identificação do assegurador
Designação comercial do produto

Não aplicável
Não aplicável

8.1.3.

Coberturas mínimas

Não aplicável

8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.
8.1.8.

Outros requisitos mínimos
Forma de actualização do valor seguro
Periodicidade de pagamento do prémio
Valor global do prémio de seguro (base anual)
Outros custos de contratação

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Seguro de Transporte de equipamentos;
Seguro Multi Risco Incêndio e Riscos Acessórios.
Aplicável

8.2. Seguro não – vida
8.2.1.

Identificação do seguro

8.2.2.

Designação comercial do produto

8.2.3.

Cobertura mínima

8.2.4.

Outros requisitos mínimos

8.2.5. Forma de actualização do valor
8.2.6. Periodicidade de pagamento do prémio
8.2.7. Valor global do prémio do seguro (base anual)
8.2.8. Outros custos de contratação
9. Reembolso antecipado
9.1. Comissão aplicável pelo reembolso antecipado
9.2. Isenções a cobrança da comissão
9.3. Condições para o exercício do direito ao reembolso
parcial
9.4. Condições para o exercício do direito ao reembolso
total
C. custos do empréstimo
1. Taxa de juro anual nominal (TAN)
1.1. TAN
1.2. REGIME DE TAXA DE JURO
1.3. Taxa de juro fixa

Seguro de Transporte de equipamentos;
Seguro Multi Risco Incêndio e Riscos Acessórios.
Em função da dimensão do projecto
Lista dos conteúdos com respectivos valores;
Fotografias
Cópia do BI dos responsáveis da Empresa;
Cópia do alvará comercial;
Preenchimento da proposta.
A ser definido
A ser definido
Em função da dimensão do projecto
Não aplicável
Liquidação Antecipada: AOA 20.000,00
Comissão pela Anulação de Processo Autorizado: AOA 35.000.00
Não aplicável
Basta enviar uma solicitação para o enfeito ao BPC, por escrito.
Basta enviar uma solicitação para o enfeito ao BPC, por escrito.

Taxa variável OT4 anos + Margem (até5%)
Variável
Não aplicável

1.4. Taxa de juro fixa contratada

Não aplicável

1.5. Indexante
1.6. Spread base
1.7. Spread contratado

OT4 anos – Indexado ao USD
Até 5%
Até 5%
Não aplicável

1.8. Outros componentes
2.

Taxa anual efectiva (TAE)
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17,91%
3.

Taxa anual efectiva revista (TAER)

17,91%
4.

Vendas associadas facultativas

Não aplicável
5.

Condições promocionais

5.1. Descrição das condições promocionais

Não Aplicável

5.1.1. TAE com condições promocionais
5.1.2. TAE sem condições promocionais
5.1.3. TAE após a cessação das condições
6. Comissão incluídas na TAE

Não Aplicável
Não Aplicável
Não Aplicável

Comissão de Montagem (Flat Negociável) – 1,50%
Comissão de Risco (Flat Negociável) – 1,25%
Avaliações – a comissão a cobrar pela avaliação será de acordo com a
tabela de preços da empresa especializada em avaliações.
Comissão de gestão (semestral) – 1,25%
Reestruturação de Financiamento – 1,25%
6.2. Comissões após a celebração do contrato
Prorrogação do Financiamento - 1,25%
Taxa de Juros de Mora - 5,0%
7. Outras situações suscetíveis de afectar o custo do empréstimo
Não aplicável
8. Conta deposita a ordem
8.1. Abertura de conta de depósitos à ordem
Não Aplicável
8.2. Encargos anuais de manutenção de conta
AOA 7.920,00 anual (Existe um gestor dedicado para cada Empresa)
9. Despesas e outros custos (não incluídos na TAE)
Pagamento do Notário (o valor varia em função do valor do crédito a ser
9.1. Despesas de Celebração do contrato
concedido)
9.2. Outros custos
Não Aplicável
9.3. Valor total
Não Aplicável
6.1. Comissões iniciais

10. Planos financeiros
10.1.

Plano financeiro de empréstimo para taxa de juro nominal na data da (simulação/aprovação) -A

10.2.

Plano financeiro com taxa de juro nominal agravada em 1 ponto percentual (se taxa variável ou mista) -parte II-B

10.3.

Plano financeiro com a taxa de juro nominal agravada em 2 pontos percentuais (se taxa variável ou mista) -parte-C

D Outros aspectos jurídicos
1. Rejeição de pedido
O cliente tem direito a ser informado, imediata, gratuita e justificadamente, do resultado da consulta da central de informação e Risco de
crédito para verificação da sua solvabilidade, se o pedido de crédito for rejeitado com fundamento nessa consulta.
2.

Cópia de contrato

O cliente tem direito de obter gratuitamente uma cópia da minuta do contrato de crédito
3. Prazo das condições da FTI
As informações constantes deste documento são validas por (31/03/2019)
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