Ficha Técnica Informativa do Produto
Crédito Propinas
A. Elementos de identificação
1. Identificação da Instituição Financeira
1.1 Denominação

1.2 Endereço

1.3 Contactos

BANCO MILLENNIUM ATLÂNTICO, S.A.
Província de Luanda, Município de Belas, Distrito Urbano da Samba, Bairro Talatona, Rua do Centro de
Convenções de Talatona,
Via S8, (GU05B),Condomínio Cidade Financeira, Edifício ATLANTICO, Bloco 7/8

226 460 460 ou 923 168 168, disponível 24/24 horas e 7 dias/semana.

2. Identificação do Intermediário de Crédito (Se aplicável)
2.1 Denominação

n.a

2.2 Endereço

n.a

2.3 Contactos

n.a

3. Data da FTI
20/06/2018
B. Descrição das principais características do produto
1. Tipo de produto
1.1 Designação comercial do produto

Crédito Propinas

1.2 Categoria

Produto de Crédito

2. Montante total do Crédito
Até 3.500.000 AOA
3. Condições de utilização
Crédito dirigido a estudantes Universitários, em fase de licenciatura, com rendimentos (ou seja que exerçam uma actividade remunerada por conta de outrem)
ou sem rendimentos (que dependam do rendimento dos Pais). Este Crédito possibilita utilizações anuais, em que o desembolso do montante anual é créditado
na conta à ordem da Universidade de acordo com o valor do ano lectivo informado pelo Estudante.
4. Duração de Contrato
Até 96 meses
5. Reembolso do Crédito
5.1 Modalidade de reembolso

Normal

5.2 Regime de prestações

Constantes de Capital e Juros

5.3 Montante da prestação minima

7.769,00 AOA

5.4 Número de prestações

96

5.5 Periodicidade da prestação

Mensal

5.6 Imputação (se aplicável)

n.a

6. Contrato coligado (se aplicável)
6.1 Bem ou serviço

n.a

6.2 Preço a ponto

n.a

7. Garantias
Domiciliação de salário e/ ou rendimentos
Seguro de vida
Termo de autorização de débito das prestações vencidas na conta do tutor;
Carta de compromisso do avalista (quando aplicável)
Outro tipo de garantia (quando aplicável)
8.Reembolso antecipado
8.1 Comissão de reembolso antecipado

Isento

8.2 Condições de exercício

Em caso de reembolso antecipado, o Cliente deverá remeter ao Banco uma carta de pré aviso com a
antecedência de 30 dias
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C. Custos do Crédito
1. Taxa de juro anual nominal (TAN)
21% Para Estudantes Universitarios com frequência em Universidades sem Protocolo de Parceria
20% Para Estudantes Universitários com frequência em Universidades com Protocolo de Parceria

1.1 TAN
1.2 Regime de taxa de juro

Fixa

1.3 Taxa de juro fixa

n.a

1.4 Taxa de juro fixa contratada

n.a

1.5 Indexante

n.a

1.6 Spread base

n.a

1.7 Spread contratado

n.a

1.8 Outras conponentes

n.a

2. Taxa Anual de Encargos Efectiva Global (TAEG)
TAEG:

21,040%

*Encargos estimados para o financiamento de 1.440.000,00 AOA
•Sem o efeito da redução de custos resultante de vendas associadas facultativas
3. Encargos incluídos na TAEG
3.1 Valor total dos encargos

3.2 Discriminação dos encargos incluindo na TAEG

Comissão de Abertura 1.50%
Comissão de Organização 7.500 AOA
Imposto do selo 0,7%
TAEG calculada com base na Taxa de Juro de 21%, para um empréstimo padrão de 1.440.000,00
AOA a 96 meses

3.2.1 Comissões de abertura de contrato

1.50%

3.2.2 Comissões de processamento
de prestações (se aplicável)

n.a

3.2.3 Anuidades (se aplicável)

n.a

3.2.4 Seguros exigidos (se aplicável)

n.a

3.2.5 Impostos (se aplicável)

Imposto do selo 0,7%

3.2.6 Comissões do correspondente
bancário (se aplicável)

n.a

3.2.7 Custos conexos (se aplicável)
(i) Custos com contas de depósito à ordem

n.a

(ii) Custos com meios de pagamento

n.a

(iii) Outros custos

n.a

(iv) Condições de alteração dos custos

n.a
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4. Contratos assessórios exigidos (se aplicável)
4.1 Seguros exigidos

Seguro de Vida

4.1.1 Coberturas mínimas exigidas

Morte ou Incapacidade Total e Permanente

4.1.2 Descrição
(i) Custos com contas de depósito à ordem

n.a

(ii) Periodicidade de pagamento

De acordo com a modalidade de pagamento oferecida pela seguradora

(iii) Prémio de seguro previsível

De acordo com a análise efectuada pela seguradora

(iv) Outros custos de seguro

n.a

4.2 Outros contratos exigidos

n.a

5. Vendas associadas facultativas (se aplicável)
n.a
6. Montante total imputado ao cliente (aplicável ao crédito ao consumo)
2.648.155,00 AOA (estimados para o financiamento de 1.440.000,00 AOA)
7. Custos notariais (se aplicável)
De acordo com preçário dos serviços notariais públicos (Aprox. 30.000, 00 AOA)
8. Custos por falta de pagamento
8.1 Taxa de juro de mora

10%

8.2 Regras de aplicação da taxa de juro de mora

10% acrescido sobre a taxa de juro do crédito

8.3 Outros encargos (se aplicável)
8.4 Consequência da falta de pagamento

Execução da garantia, inscrição na central de risco

D. Outros aspectos jurídicos
1. Direito de revogação
Os contratos prevêem a faculdade dos clientes rescindirem a qualquer momento o contrato celebrado com o Banco. Todavia, tal ocorre quando o Cliente
cumpre com a totalidade das obrigações vencidas e ou o reembolso do capital mutuado, no caso dos contratos de mútuo.
2. Rejeição do pedido
Os clientes podem a qualquer momento desistir da adesão de qualquer produto ou serviço financeiro prestado pelo Banco.
3. Cópia do contrato
Os contratos de mútuo são sempre elaborados em duas vias, sendo uma para o cliente, quando devidamente formalizado e subscrito pelas partes (Banco e
Cliente).
4.Prazo das condições FTI
As informações contantes deste documento são válidas pelo período de seis meses a contar da data da sua publicação, podendo serem revistas a qualquer
momento em função das condições de mercado.
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