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Ficha Técnica Informativa do Serviço

A. Elementos de identificação
1. Identificação da Instituição Financeira

1.1 Denominação BANCO MILLENNIUM ATLÂNTICO, S.A.

1.2 Endereço

1.3 Contactos

2. Data da FTI

17-06-2020

B. Descrição das principais características do produto
1. Tipo de produto

1.1 Designação comercial do produto Serviço de pagamento On Line

1.2 Modalidade Serviço de pagamentos.
2. Descrição

2.2 Disponível em AKZ

3. Condições de acesso

4. Características

4.1 Com este serviço o cliente tem 
acesso a:

4.2 Adesão

5. Duração do Contrato

C. Custos do serviço
1.Comissões e despesas

2. Fiscalidade

D. Documentação de suporte

1. Prazo das condições FTI

E. Regulamentação

Número de conta de depósito à ordem:

Data: ____________________

3.1 Serviço destinado a clientes empresa, com conta domiciliada no ATLANTICO, associada para crédito dos pagamentos efectuados na Rede Multicaixa e 
de débitos das comissões associadas ao serviço

Serviço de Aceitação de Pagamento com Cartões, em Ambiente Não Presencial

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.

2.1 Solução que permite às entidades colectivas (Empresa) receber pagamentos, da venda de bens ou serviços, realizados com cartões em ambiente não 
presencial a partir do seu website ou APP.

Assinatura Cliente:

É efectuada em qualquer Ponto de Atendimento  /Agência ATLANTICO, mediante preenchimento do respectivo 
formulários, contrato.

As comissões e contraprestações por serviços financeiros encontram-se sujeitas a IVA a taxa de 14%. 

Contrato de Acquiring EMIS e contrato de aceitação ATLANTICO.

Aplicam-se comissões e despesas:
De acordo com o preçário em vigor
    - Comissão de adesão.
    - Comissão por transação.

As informações contantes deste documento são validas desde a data da sua publicação, podendo ser revistas  em função das condições de mercado com 
o aviso prévio de 30 dias aos clientes.

3.2 Condições tecnológicas para integração da plataforma da EMIS 
Acesso ao internet banking para possibilitar ao cliente acompanhar o estado dos pagamentos efectuados.

3.3 Acesso ao internet banking para possibilitar ao cliente acompanhar o estado dos pagamentos efectuados.

Recebimento do pagamento da venda de produtos e serviços prestados de forma rápida e eficiente sem 
necessidade de deslocação do seu cliente final
Ampla cobertura geográfica de cobrança e com horários ilimitados. 

Contrato de duração indeterminada (vigora até a rescição por parte do cliente).

LEI N.º 5/05 de 29 de Julho- Lei do Sistema de Pagamentos, Aviso n.º 10/2012 de 2 de Abril - Regulamentação de Cartões Bancários e Directiva 
15/DSP/2011.
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