
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

INSTRUTIVO N.º 12/20 

de 06 de Julho 

 

ASSUNTO: SISTEMA FINANCEIRO 

                  - Preçário 

 

Havendo necessidade de se definir as tabelas que compõem o Preçário a divulgar 

pelas Instituições Financeiras, bem como as respectivas instruções de 

preenchimento e prazos de envio ao Banco Nacional de Angola, nos termos do 

disposto no Aviso n.º 15/2020, de 22 de Junho,  sobre o Preçário de Serviços e 

Produtos Financeiros e Sua Divulgação; 

Nestes termos, ao abrigo das disposições combinadas  da alínea f) do número 1 

do artigo 21.º da Lei n.º 16/10, de 15 de Julho, Lei do Banco Nacional de Angola, 

e do número 3 do artigo 73.º da Lei n.º 12/15, de 17 de Junho, Lei de Bases das 

Instituições Financeiras. 

 

DETERMINO: 
 

1. Objecto 

O presente Instrutivo estabelece a composição, estrutura e conteúdo do Preçário, 

bem como os termos que as Instituições devem observar a quando da divulgação 

ao público e reporte ao Banco Nacional de Angola. 

2. Constituição do Preçário 

2.1 O Preçário é constituído por 2 (dois) documentos, anexos ao presente 

Instrutivo, do qual são parte integrante: 

2.2 Preçário I “Clientes Particulares” (Anexo I). Os produtos e serviços 

estão apresentados nos seguintes agrupamentos: 
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2.2.1 Serviços Mínimos Bancários: serviços isentos de qualquer 

cobrança nos termos do Aviso n.º 03/2018, de 02 de Março; 

2.2.2 Serviços Bancários Comuns: conjunto de produtos e serviços 

mais comercializados e utilizados pela generalidade dos 

consumidores; 

2.2.3 Outros Serviços Bancários: produtos e serviços que não se 

afiguram nos agrupamentos acima descritos.  

2.3 Preçário II “Outros Clientes” (Anexo II). Os produtos e serviços estão 

apresentados num único agrupamento (Serviços Bancários), 

segmentados por tipologia de produtos e serviços. 

 

3. Instruções de Preenchimento 

3.1 As instruções de preenchimento do Preçário I “Clientes Particulares” 

e Preçário II “Outros Clientes”, constam do Anexo III a este 

Instrutivo, do qual é parte integrante, e devem ser integralmente 

observadas pelas Instituições Financeiras supervisionadas pelo Banco 

Nacional de Angola, com sede ou sucursal em território nacional. 

3.2 Devem ser incluídas em todas as páginas do Preçário a numeração, a 

denominação social da Instituição Financeira, logotipo e a data de 

entrada em vigor das informações nelas contidas. 

3.3 O Preçário deve corresponder a um único ficheiro com a denominação 

composta por IF_PRE_Cliente YY_AAAAMMDD, sendo “IF” a sigla da 

Instituição remetente, “PRE” a abreviatura do Preçário, “Cliente YY” a 

indicação da tipologia de cliente (“Clientes Particulares” e “Outros 

Clientes”) e “AAAAMMDD” a data pretendida para a entrada em vigor das 

alterações (“AAAA” corresponde ao ano em quatro dígitos, “MM” ao mês 

em dois dígitos e “DD” ao dia em dois dígitos), devendo observar-se o 

seguinte: 

a) O primeiro envio do Preçário ao Banco Nacional de Angola deve 

ser efectuado na data da entrada em vigor do Aviso n.º 15/2020, 

de 22 de Junho, sobre o Preçário de Serviços e Produtos 

Financeiros e Sua Divulgação.  
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b) No caso das Instituições Financeiras que iniciem a sua actividade, 

após a entrada em vigor do Aviso n.º 15/2020, de 22 de Junho, 

sobre o Preçário de Serviços e Produtos Financeiros e Sua 

Divulgação, o Preçário deve ser enviado ao Banco Nacional de 

Angola com uma antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis 

relativamente à data pretendida para a respectiva aplicação. 

c) O Preçário (Preçário I “Clientes Particulares” e Preçário II “Outros 

Clientes”) deve ser reportado trimestralmente ao Banco Nacional 

de Angola até ao 5.º dia útil do trimestre antecedente à sua 

aplicação. O Preçário enviado deve referir as taxas, comissões e 

despesas a aplicar no período seguinte à data de reporte, 

listando de forma clara as alterações introduzidas (caso 

aplicável) face ao último reporte efectuado e indicando as 

secções e subsecções alvo de alterações.  

d) Sempre que as Instituições Financeiras efectuem alterações ao 

conteúdo do Preçário devem enviar ao Banco Nacional de Angola, 

com uma antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis 

relativamente à data de entrada em vigor, devendo referir todas 

as alterações introduzidas. 

e) O disposto na alínea anterior não é aplicável às alterações diárias 

da taxa de câmbio e da margem da taxa de juro em vigor nas 

Instituições Financeiras. 

f) O Preçário deve ser reportado ao Departamento de Conduta 

Financeira do Banco Nacional de Angola, acompanhado de uma 

comunicação, para o endereço electrónico dcf_ric@bna.ao, com 

o Assunto “[IF | PRE_Cliente YY - AAAAMMDD ]”. 

g) A comunicação referida na alínea anterior e sempre que 

aplicável, deve identificar, expressamente as secções e 

subsecções objecto de alteração, devendo estar claramente 

identificadas as taxas, comissões, despesas e outras condições 

alteradas. Para o efeito, deve conter uma tabela com a seguinte 

ordem de campos: Designação do Preçário (“Clientes 

mailto:dcf_ric@bna.ao


CONTINUAÇÃO DO INSTRUTIVO N.º 12/2020                                                                                     Página 4 de 5 

Particulares”;“Outros Clientes”); Secção; Subsecção; Designação 

da comissão/taxa/despesa alterada ou adicionada; Valor da 

comissão/taxa/despesa alterada ou adicionada; Designação da 

comissão/taxa/despesa anteriormente em vigor (caso aplicável); 

Valor da comissão/taxa/despesa anteriormente em vigor (caso 

aplicável);Data de entrada em vigor.  

h) Compete ao Banco Nacional de Angola assegurar que a 

divulgação das alterações do Preçário observa o disposto no 

número 5 do artigo 12.º do Aviso n.º 15/2020, de 22 de Junho,  

sobre o Preçário de Serviços e Produtos Financeiros e sua 

Divulgação. 

 

4. Divulgação do Preçário 

O Banco Nacional de Angola divulgará os Preçários praticados pelas Instituições 

Financeiras no seu sítio eletrónico institucional, salvo comunicação em contrário 

dirigida às Instituições Financeiras sempre que o Preçário estiver incompleto, 

contenha informações incorrectas ou se apresente fora do formato estabelecido 

pelo Banco Nacional de Angola. 

 

5. Incumprimento 

O incumprimento do disposto no presente Instrutivo é punível nos termos da Lei 

de Bases das Instituições Financeiras. 

 

6. Dúvidas e Omissões 

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente 

Instrutivo são resolvidas pelo Banco Nacional de Angola. 

 

7. Revogação 

Fica revogado o Instrutivo n.º 04/2014, de 15 de Maio, e demais regulamentação 

que contrarie o disposto no presente Instrutivo.  
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8. Entrada em Vigor 

O presente Instrutivo entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação. 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

Luanda aos, 06 de Julho de 2020. 

 

 

                                                                O GOVERNADOR 
 
 
 

                                                           JOSÉ DE LIMA MASSANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


