
Eu,
venho pelo presente candidatar-me a membro do Bai Concierge.

Para submeter a candidatura preencha, por favor, todos os campos para que possam ser analisados pelo
Bai Concierge.

Nota: O preenchimento da candidatura não garante a aceitação como membro.

INFORMAÇÃO DO MEMBRO 

Nome   

Apelido  

Data de Nascimento

Morada

Cidade  País

Código Postal

Telefone+indicativo

Telemóvel+indicativo

E-mail

INFORMAÇÃO PROFISSIONAL

Empresa

Cargo

ASSISTENTE PESSOAL

Nome

Telefone+indicativo

Telemóvel+indicativo

E-mail
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TERMOS E CONDIÇÕES

Certifico que li e entendi a promessa de serviço do BAI Concierge e que li e aceito os termos e condições 
propostos pelo Bai Concierge.

Assinatura

Data

OBSERVAÇÕES
(Só para uso oficial)

Data de Adesão

Gestor Pessoal

Gestor de Adesão
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MOD. 010-179



MOD. 010-179

CONDIÇÕES GERAIS 1/6
Informação Confidencial

TERMOS E CONDIÇÕES
Âmbito
As presentes Condições aplicam-se ao serviço BAI Concierge prestado pelo Banco BAI, com sede em Luanda, na 
Travessa Ho Chi Minh, Distrito Urbano da Maianga, Torre BAI, Complexo Garden Towers, adiante designado por 
“BAI Concierge ”, mediante o pedido dos seus Parceiros designados por “Membros”. 

ARTIGO 1.º DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO 

1. Para efeitos das presentes Condições, entende-se por:

Serviço BAI Concierge: É um Serviço de Concierge & Lifestyle Management (gestão de estilo de vida), 
personalizado, discreto, único e disponibilizado aos clientes do segmento Corporativo e Premium.
Benefícios: os benefícios proporcionados pelo BAI Concierge aos Membros.
Condições: os presentes termos e condições, com as alterações que lhes forem eventualmente introduzidas;
Taxa de Adesão: a Taxa devida pelos Membros ao Banco aquando da aceitação de um pedido de Adesão;
Membro: uma pessoa registada como membro do BAI Concierge;
Adesão: a adesão ao BAI Concierge pelos os Membros;
Cartão de Membro: o cartão que  o BAI Concierge emite aos Membros aquando da aceitação de um pedido de 
Adesão ao BAI Concierge.
Cartão de Pagamento: É o Cartão utilizado pelo Membro para  pagamentos.
Pedido: um pedido, efectuado por um Membro ao BAI Concierge , para que este providencie o fornecimento de 
bens e/ou serviços por um terceiro em nome do Membro.
Fornecedor: um fornecedor contratado pelo BAI Concierge em nome de um Membro, e a título de um gestor 
pessoal de um Membro, para fornecer bens e/ou serviços a esse Membro.

2. As seguintes regras são aplicáveis às presentes Condições:
a. uma pessoa inclui uma pessoa singular, uma pessoa colectiva ou uma entidade não constituída em pessoa

colectiva (independentemente de ter ou não personalidade jurídica autónoma);
b. a referência a uma parte inclui os seus representantes pessoais, sucessores ou cessionários autorizados;
c. a referência a uma lei ou a uma disposição legal constitui uma referência a essa lei ou disposição legal com as

promulgações ou alterações de que for objecto. A referência a uma lei ou a uma disposição legal inclui a
legislação derivada que tiver sido promulgada ao abrigo dessa lei ou disposição legal, com as promulgações ou
alterações de que for objecto;

d. As frases introduzidas pelos termos incluindo, inclui, em particular ou por expressões análogas devem ser
interpretadas como tendo carácter exemplificativo, não limitando o significado das palavras que as precedam;

e. a referência a escrita ou escrito inclui mensagens de correio electrónico.

ARTIGO 2.º SERVIÇOS

1. As presentes Condições aplicam-se a todos os serviços prestados pelo BAI Concierge ao Membro, ou pedidos
por este àquele. Ao solicitar serviços ao BAI Concierge, o Membro está a aceitar que as presentes condições se
apliquem aos referidos serviços e ao seu pedido.

2. Os serviços referidos no número anterior incluem mas não estão limitados a:
a. Logistica de viagens pessoais e de negócios incluindo voos, hoteis e suporte local terrestre com benefícios

adicionais;
a. Ingressos, eventos desportivos e entretenimento;
b. Recomendações e reservas de restaurantes, com base em preferências pessoais;
c. Suporte diário, incluindo entregas, fornecimento de presentes e recados;
d. Networking e oportunidades de negócios;
e. Educação e assistência familiar;
f. Acesso ao calendário de eventos Quintessentially.

3. Estas condições poderão ser completadas por outras condições específicas que venham a ser formalizadas em
documento próprio em qualquer momento, constituindo estas, partes integrantes do presente acordo.

ARTIGO 3.º PEDIDOS DE ADESÃO E CARTÃO DE MEMBRO

1. Todos os pedidos de Adesão estão sujeitos à aceitação pelo BAI Concierge segundo o seu exclusivo critério.
O Banco BAI não tem qualquer obrigação de divulgar os seus motivos para rejeitar qualquer pedido de Adesão.
2. O Membro está obrigado a facultar dados pessoais correctos quando requer a Adesão. Caso contrário, poderá ver
invalidada a sua Adesão e eventuais transacções subsequentes. A responsabilidade a que o Membro está adstrito de
prestar informações exactas constitui uma obrigação continuada, devendo o Membro notificar prontamente o BAI
Concierge caso se altere alguma informação prestada pelo mesmo em relação à sua Afiliação.
3. O BAI Concierge emitirá ao Membro um Cartão de Membro, juntamente com a documentação de Adesão
associada, assim que for possível após o recebimento da Taxa de Adesão.
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1. O BAI Concierge tomará todas as medidas que, segundo critérios de razoabilidade, forem necessárias para assegurar
que os dados do Membro são tratados com segurança e em conformidade com o dever de segredo bancário, qual se
encontra melhor descrito no seu Código de Conduta e a cumprir rigorosamente o disposto na Lei da Protecção de
Dados Pessoais em vigor em Angola (Lei n.º 22/11, de 17 de Junho).
2. Toda a informação que o Membro fornecer ao BAI Concierge é armazenada nos servidores seguros deste último.
3. O Membro deve notificar imediatamente ao Banco BAI por correio electrónico através do seu gestor de conta,
em caso de extravio ou perda do seu Cartão de Membro.

ARTIGO 6.º TAXAS DE ADESÃO, CANCELAMENTOS E RENOVAÇÕES

1. As Taxas de Adesão e, em relação ao primeiro ano de Adesão do Membro ser-lhe-ão comunicadas antes da
aceitação do seu pedido de Adesão.
2. A Taxa de Adesão, corresponde ao montante de 2 500 000, 00 Kz (dois milhões e quinhentos mil kwanzas), anual,
deve ser integralmente paga aquando da aceitação do pedido de Adesão do Membro, conforme ficha técnica
anexa ao presente termos e condições. Os aumentos ou reduções da Taxa de Adesão com referência aos anos de
Afiliação subsequentes serão notificados a todos os Membros antes das respectivas Datas de Renovação.
3. O Membro reconhece que o pagamento da Taxa de Adesão que efectuar constitui um pedido expresso, por parte do
Membro, para que o BAI Concierge inicie a prestação dos Serviços ao mesmo.
4. A Taxa de Adesão do Membro cobre os custos do Serviços com a preparação da sua Afiliação e não é reembolsável,
seja em que circunstância for.
5. O Membro tem o direito de cancelar a sua Afiliação até ao final do período de 15 dias seguintes ao dia em que o BAI
Concierge aceitar o seu pedido de Afiliação (“Prazo de Cancelamento”), devendo informar ao BAI Concierge da sua
decisão por escrito.
6. Se o Membro cancelar a sua Afiliação no Prazo de Cancelamento, será reembolsado ovalor pago, após dedução
pelos Serviços que o BAI Concierge  tiver prestado até ao momento, em que o Membro tiver informado o Banco
da sua decisão de proceder ao cancelamento.
7. O BAI Concierge reserva-se o direito absoluto de cancelar ou suspender a Afiliação do Membro caso tenha justa
causa para o fazer, dando-lhe um aviso prévio de 30 dias. Se o BAI Concierge cancelar a Afiliação do Membro, nos
casos em que seja razoável fazê-lo, o BAI Concierge reembolsará proporcionalmente o saldo remanescente da Taxa de
Adesão  do ano em curso, com respeito ao período não decorrido a que a Taxa de Adesão  anual dizer respeito.
8. É devida a Taxa de Adesão  aquando da aceitação do pedido de Adesão do Membro e anualmente após essa
data (“Data de Renovação”), sendo o pagamento integral cobrado pelo BAI Concierge anualmente e
postecipadamente por débito directo ou por pagamento com cartão de crédito, ou de débito ao qual o Membro
tenha autorizado O BAI Concierge a deduzir o pagamento (“Cartão de Pagamento”) de acordo com a factura
aplicável.
9. Nos casos em que o Membro tenha facultado ao BAI Concierge os dados de um Cartão de Pagamento, o
Membro autoriza expressamente por este meio o BAI concierge a deduzir a Taxa de Adesão  de renovação com a
antecedência máxima de 28 dias em relação à sua Data de Renovação, ou nessa data. Em alternativa, o Membro
será contactado directamente para renovar a sua Afiliação.
10. Se o Membro não pretender renovar a sua Afiliação terá de notificar o BAI Concierge com a antecedência mínima
de 30 dias em relação à sua Data de Renovação.
11. Se a Afiliação for deixada caducar por mais de 30 dias, o BAI Concierge reserva-se no direito de cobrar a Taxa
então em vigor de modo a renovar a Afiliação.
12. O BAI Concierge reserva-se no direito de se recusar a prestar os Serviços caso não seja recebido qualquer
pegamento devido nos termos das presentes Condições.
13. A pedido do Membro, o BAI Concierge poderá comprar bens ou serviços em nome do Membro.

ARTIGO 7.º PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. O BAI Concierge prestará os Serviços ao Membro durante a vigência da Afiliação em conformidade com os Pedidos
específicos que forem efectuados pelo Membro, não ficando o BAI Concierge obrigado a fornecer ou intermediar o
fornecimento de bens e/ou serviços que, segundo o seu exclusivo critério, considere serem susceptíveis de violar as
leis, normas e/ou regulamentos aplicáveis ou de ofender os padrões de bom gosto e decência da jurisdição aplicável.
2. O membro para solicitar o serviço BAI Concierge deverá utilizar os seguintes contactos:

• Contactos de email: gestorpessoal@baiconcierge.ao
• Telefone: + 244 921 735 917
• Internacional:  + 351 210 200 270

3. O BAI Concierge envidará esforços razoáveis para cumprir os prazos de cumprimento estipulados; contudo, tais
prazos serão meras estimativas e o tempo não constituirá um elemento essencial da prestação de quaisquer Serviços.

Informação Confidencial

ARTIGO 4.º EXCLUSIVIDADE DA AFILIAÇÃO

1. A Afiliação tem carácter pessoal para o Membro. O Membro é responsável por assegurar que ninguém (à excepção 
do seu assistente pessoal agindo em nome do Membro, quando aplicável) utiliza os dados ao serviço BAI Concierge.

ARTIGO 5.º SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



4. O BAI Concierge terá direito de introduzir nos Serviços as alterações que forem necessárias para cumprir qualquer
lei ou requisito de segurança que for aplicável, ou que não afectem de forma substancial a natureza ou a qualidade dos
Serviços, notificando o Membro nessa eventualidade.
5. Os Serviços serão prestados na língua portuguesa e na língua inglesa (e noutras línguas, dependendo da localização
do Membro), durante o horário normal de expediente.
6. Fora do horário normal de expediente (ou conforme for de outro modo necessário em cada momento), os pedidos
de informação e/ou os Pedidos do Membro poderão ser encaminhados para um escritório alternativo de Londres para
fins de assistência.
7. As chamadas telefónicas dirigidas ao BAI Concierge poderão ser monitorizadas ou gravadas para fins de formação e
controlo de qualidade.
8. O BAI Concierge prestará os Serviços com cuidado e competência razoáveis e, tanto quando for, segundo critérios
de razoabilidade, possível, de acordo com os Pedidos do Membro e com as instruções razoáveis que forem
ocasionalmente emitidas pelo mesmo.
9. Restaurantes e Clubes:

a. Ao utilizar o Serviço de marcação de restaurantes, o Membro  autoriza o BAI Concierge a debitar ao seu Cartão
de Pagamento as cauções que necessárias a pagar ao restaurante em nome do Membro e que sejam perdidas em
resultado do cancelamento da reserva pelo Membro.

b. Ao utilizar o Serviço de marcação de restaurantes, o Membro está a acordar que caso cancele uma marcação de
restaurante, dependente da politica de cancelamento deste, poderá não ter direito ao reembolso de quaisquer
importâncias pagas para assegurar a marcação, incluindo a devolução de eventuais cauções de marcação.

c. O BAI Concierge reserva-se o direito de rejeitar pedidos de marcação de restaurante aos Membros que, de forma
reiterada, não honrem as suas marcações ou violem de forma continuada as políticas sobre cancelamento.

d. A admissão dos Membros às instalações de qualquer clube fica sempre ao critério exclusivo do Fornecedor do
clube, sem que o BAI Concierge incorra de qualquer responsabilidade nos casos em que seja recusada a um
Membro a admissão a um clube.

10. Bilhetes:
a. O BAI Concierge poderá ser capaz de obter para o Membro os “melhores bilhetes” para eventos esgotados, por

intermédio de uma das suas agências de bilhetes parceiras. Note-se que o Membro, ao emitir instruções à BAI
Concierge para obter tais bilhetes em nome do Membro, está a acordar em comprar bilhetes a um preço superior
ao valor expresso no bilhete.

b. O BAI Concierge não é o vendedor dos bilhetes e não é responsável pelo cumprimento da encomenda do
Membro.

c. Todos os referidos bilhetes e agências de bilhetes parceiras (que serão o vendedor no que diz respeito à
transacção) terão os seus respectivos termos e condições (que o BAI Concierge aconselha o Membro a ler).

d. É provável que tais termos e condições incluam disposições que determinem que a venda de bilhetes é definitiva
e que não serão efectuados reembolsos após a realização da compra. O BAI Concierge  não poderá efectuar
qualquer reembolso ao Membro, ou obter esse reembolso em nome do Membro.

e. Na eventualidade de um espectáculo ser cancelado directamente pelo artista ou promotor, poderá ser possível
obter o reembolso do valor expresso no Bilhete .

f. O BAI Concierge ou a sua agência de bilhetes parceira enviará os bilhetes do Membro através de agentes de
entrega, às tarifas normais. Note-se que o BAI Concierge não será responsável por qualquer falha por parte dos
agentes de entrega dos bilhetes do Membro.

11. EFECTUAR UM PEDIDO:
a. Os Membros podem efectuar Pedidos por telefone (o que não inclui mensagens de texto), por correio

electrónico ou através da aplicação WhatsApp.
b. Os Membros deverão sempre contactar em primeiro lugar o escritório principal para a gestão de todos os

Pedidos (incluindo Pedidos internacionais).
c. O BAI Concierge, agindo segundo critérios de razoabilidade, reserva-se o direito de retirar quaisquer Serviços e/

ou de se recusar a aceitar quaisquer Pedidos segundo o seu exclusivo critério.
d. Se o BAI Concierge não for capaz ou não estiver obrigado a satisfazer algum Pedido, informará o Membro assim

que for, segundo critérios de razoabilidade, praticável.
e. O Membro garante que todos os dados que fornecer ao BAI Concierge para efeitos de reserva, encomenda ou

compra de produtos ou serviços são correctos, que o cartão de débito, e/ou Cartão de Pagamento que utilizar em
cada momento é do próprio e que dispõe de fundos suficientes para cobrir o custo do produto ou do serviço.

ARTIGO 8.º CANCELAMENTOS, REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

1. O Membro reconhece que o contrato de venda para o fornecimento de bens e/ou serviços resultante de um Pedido é
celebrado entre o Membro e o Fornecedor em questão, e que o BAI Concierge não é parte nesse contrato. O
cancelamento destes contratos deve ser tratado directamente com o Fornecedor em questão e ficará sujeito às políticas
do mesmo.
2. Se o produto ou serviço solicitado não estiver disponível, o BAI Concierge pode propor ao Membro produtos ou
serviços substitutos do mesmo tipo e com um nível semelhante. Contudo, o Membro poderá, segundo o seu exclusivo
critério, recusar os produtos e/ou serviços substitutos e receber um reembolso total naeventualidade de o pagamento
referente ao produto ou serviço indisponível já ter sido efectuado ao Fornecedor.
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3. Todas as descrições de produtos, serviços ou Benefícios incluídas foram aprovadas pelo Fornecedor em questão. O
BAI Concierge não será responsável por descrições inexactas ou susceptíveis de induzir em erro.
4. A obrigação de pagamento de todos os produtos e serviços vence-se imediatamente no momento da aceitação do
pedido pelo Fornecedor em questão.
5. O Membro reconhece que, relativamente aos bens comprados em seu nome pelo BAI Concierge directamente junto
de um Fornecedor, as devoluções e trocas ficarão sujeitas aos termos e condições desse Fornecedor, e que
as devoluções ou a troca dos bens comprados nem sempre serão permitidas. Nos casos em que seja solicitado ao
BAI Concierge que obtenha um artigo específico para um Membro, o BAI Concierge informará previamente o
Membro sobre a política de reembolsos e trocas desse Fornecedor. O BAI Concierge não será responsável para com o
Membro nos casos em que um Fornecedor não aceite a devolução ou troca de um artigo.
6. O Membro é o único responsável por conservar todos os comprovativos da devolução de bens o BAI Concierge
recomenda que os bens sejam devolvidos por correio registado ou por qualquer meio semelhante que permita
determinar a data do envio para devolução e acompanhar a devolução.
7. O BAI Concierge informará ao Membro quando tomar conhecimento de que o reembolso de uma encomenda foi
processado por um Fornecedor.
8. Nos casos em que as encomendas sejam entregues no exterior da União Europeia, os direitos aduaneiros e impostos
sobre as vendas que forem aplicáveis não serão reembolsáveis através do BAI Concierge. O Membro é o
único responsável pela recuperação dessas importâncias. O BAI Concierge não terá qualquer responsabilidade pelos
artigos que sejam retidos por qualquer serviço aduaneiro ou fronteiriço.
9. No caso de serviços de correio rápido, se o Membro não se encontrar no endereço de entrega indicado para receber
a sua encomenda à hora marcada, o Membro poderá incorrer em custos adicionais pelas ulteriores tentativas
de entrega dos bens.

ARTIGO 9.º RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES E DO BAI CONCIERGE

1. Os fornecedores são responsáveis pela prestação, fornecimento e concessão ao Membro dos serviços,
produtos e Benefícios que o Membro, em cada momento, pedir ao BAI Concierge para encomendar em nome do
Membro, salvo às questões mencionadas no artigo anterior. O BAI Concierge comunicará com os
fornecedores emnome do Membro, salvo se for mais adequado o Membro contactar o Fornecedor directamente.
2. O fornecedor poderá impor os seus próprios termos e condições, os quais são sempre aplicáveis ao
fornecimento de bens e/ou serviços por esse Fornecedor ao Membro e serão vinculativos para o Membro a partir do
momento da encomenda.
3. Ao encomendar um produto ou um serviço, ou ao aceder a um Benefício, poderá ser solicitado ao Membro que
forneça os dados do seu Cartão de Pagamento. Se o Membro solicitar ao BAI Concierge para utilizar o seu Cartão de
Pagamento para pagar produtos ou serviços a um Fornecedor (e autorizar o BAI Concierge a fazê-lo), o Membro
reconhece e acorda que o BAI Concierge não terá qualquer responsabilidade no que diz respeito à utilização do seu
Cartão de Pagamento, desde que o BAI Concierge   actue de acordo com as instruções emitidas pelo Membro em
relação a essa utilização.
4. O Membro reconhece que os Benefícios dependem da disponibilidade, podendo sofrer alterações ocasionais sem
aviso prévio.
5. Se o cumprimento pelo BAI Concierge de qualquer uma das suas obrigações decorrentes das presentes
Condições for impedido ou sofrer um atraso devido a qualquer acto ou omissão por parte do Membro, ou a qualquer
incumprimento, pelo Membro, de qualquer obrigação relevante (“Incumprimento do Membro”):

a. O BAI Concierge  terá, sem limitar os demais direitos ou meios de reparação que lhe assistam, o direito
de suspender a prestação dos Serviços até o Membro reparar o Incumprimento do Membro, e de
invocar o Incumprimento do Membro para se eximir do cumprimento de qualquer uma das suas obrigações na
medida em que o Incumprimento do Membro impeça ou atrase o cumprimento, pelo Banco BAI, de
qualquer uma das suas obrigações;

b. O BAI Concierge não será responsável pelos custos ou perdas sofridos ou incorridos pelo Membro em
decorrência directa ou indirecta do incumprimento ou mora no cumprimento, pelo BAI Concierge, de
qualquer uma das suas obrigações conforme ora previsto.

ARTIGO 10.º LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

1. Nada do estipulado nas presentes Condições limita ou exclui a responsabilidade do BAI Concierge por:
a. Morte ou lesão corporal causada pela negligência do BAI Concierge, ou pela negligência dos trabalhadores,

agentes ou subcontratados do Banco;
b. Fraude ou reserva mental;
c. Violação dos termos implícitos no artigo 2.º da Lei sobre o Fornecimento de Bens e Serviços de 1982 (título e

posse pacífica) (Supply of Goods and Services Act 1982 (title and quiet possession)).
2. A BAI Concierge não será responsável para com o Membro, seja por contrato, delito (incluindo negligência) ou
violação de obrigação legal, seja de outro modo, por lucros cessantes, perda de negócios, perda de aviamento
(goodwill) e/ou perdas semelhantes, perda de poupanças previstas, perda de mercadorias, perda de contratos, privação
do gozo, perda ou corrupção de dados ou informações de natureza directa ou indirecta ou por perdas, custos, danos,
encargos ou despesas de natureza especial, indirecta, consequencial ou puramente económica em decorrência da sua
Afiliação, ou em relação à mesma; e
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3. A responsabilidade total do BAI Concierge para com o Membro no que diz respeito a todas as outras perdas
decorrentes da sua Afiliação, ou relacionadas com essa Afiliação, seja por contrato, delito (incluindo negligência) ou
violação de obrigação legal, seja de outro modo, ficará limitada ao valor total da Taxa de Afiliação anual do Membro.
4. O contrato do Membro para o fornecimento de produtos ou serviços é celebrado apenas com o Fornecedor em
questão. O BAI Concierge actua na qualidade de agente do Fornecedor e, salvo estipulação expressa em contrário, é o
Fornecedor quem responde pelos direitos e meios de reparação que assistem ao Membro.
5. O Membro reconhece que cada contrato celebrado pelo Membro com qualquer Fornecedor é um contrato
independente. O BAI Concierge renuncia por este meio a toda e qualquer responsabilidade por qualquer acto ou
omissão por parte de qualquer Fornecedor ou por qualquer perda incorrida pelo Membro em resultado de qualquer
acto ou omissão por parte de um Fornecedor, independentemente de ter ou não sido obtido por intermédio da Banco.
6. O BAI Concierge não terá qualquer responsabilidade para com o Membro por quaisquer perdas, danos, custos,
despesas ou outros direitos de indemnização decorrentes de quaisquer instruções ou Pedidos emitidos pelo Membro
que sejam incompletos, incorrectos ou inexactos, ou decorrentes da sua recepção tardia, ou não recepção, ou de
qualquer outro Incumprimento do Membro.
7. O BAI Concierge não será responsável para com o Membro nem será considerada como estando em situação de
violação das presentes Condições devido a qualquer incumprimento ou mora no cumprimento de qualquer uma das
obrigações do BAI Concierge  em relação aos Serviços se a mora ou o incumprimento se dever a qualquer causa que
esteja, segundo critérios de razoabilidade, fora do controlo do BAI Concierge.
8. Salvo disposição expressa nas presentes Condições, todas as garantias, condições e outros termos que sejam
implícitos pela lei angolana, tanto quanto a lei o permita.

ARTIGO 11.º INÍCIO E CESSAÇÃO

1. As presentes Condições produzem efeitos e são vinculativas para o Membro e para o BAI Concierge, com a
aceitação pelo Banco BAI do pedido de Afiliação do Membro. As presentes Condições aplicam-se durante a vigência
da Afiliação do Membro e apenas deixam de produzir efeitos com a caducidade ou cessação antecipada da Afiliação
do Membro.
2. O Membro concorda que os direitos e meios de reparação que lhe assistem nos termos das presentes Condições
apenas podem ser invocados contra o BAI Concierge e não contra qualquer outra entidade.

ARTIGO 12.º PROTECÇÃO DA PRIVACIDADE E DOS DADOS

1. Os Serviços e a Afiliação do Membro estão sujeitos às políticas e Código de Conduta do BAI Concierge, que se dá 
aqui por integralmente reproduzida e faz parte integrante das presentes Condições, podendo consultar com o seu 
gestor de conta. A política aplica-se sempre em relação aos dados que o BAI Concierge recolher junto do Membro.

ARTIGO 13.º CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO

1. O BAI Concierge pode, em qualquer momento, ceder, transmitir, onerar, subcontratar ou negociar de qualquer
outro modo a totalidade ou qualquer um dos seus direitos decorrentes das presentes Condições e pode subcontratar
ou delegar, seja de que forma for, a totalidade ou qualquer uma das suas obrigações decorrentes das presentes
Condições a qualquer terceiro ou agente.
2. O Membro não pode, sem o prévio consentimento escrito do BAI Concierge, ceder, transmitir, onerar,
subcontratar ou negociar por qualquer outro meio todos ou qualquer um dos seus direitos ou obrigações decorrentes
das presentes Condições.

ARTIGO 14.º RENÚNCIA

1. A renúncia a qualquer direito decorrente das presentes Condições apenas produz efeitos se for efectuada por escrito
e não será considerada como uma renúncia em relação a qualquer incumprimento ou mora subsequente.
2. O não exercício ou atraso no exercício, por uma parte, de qualquer direito ou meio de reparação decorrente das
presentes Condições ou da lei não constitui uma renúncia a esse direito ou meio de reparação, ou a qualquer outro,
nem impede ou limita o seu ulterior exercício. O exercício isolado ou parcial desse direito ou meio de reparação não
impede nem restringe o ulterior exercício desse direito ou meio de reparação, ou de qualquer outro.
3. Salvo estipulação expressa em contrário, os direitos decorrentes das presentes Condições são cumulativos e não
excluem os direitos previstos na lei.

ARTIGO 15.º REDUÇÃO

1. Se qualquer tribunal ou outra autoridade competente declarar a invalidade, ilegalidade ou inaplicabilidade de
qualquer disposição das presentes Condições (ou de parte de qualquer disposição), essa disposição, ou parte de
disposição, será, em função do que for necessário, considerada eliminada, sem que tal afecte a validade e
aplicabilidade das outras disposições das presentes Condições.
2. Se qualquer disposição inválida, inaplicável ou ilegal das presentes Condições fosse válida, aplicável e legal caso
fosse eliminada qualquer parte da mesma, a disposição será aplicável com as modificações mínimas que forem
necessárias para a tornar válida, aplicável ou legal.
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ARTIGO 16.º ALTERAÇÕES

1. O BAI Concierge poderá introduzir ocasionalmente alterações nas presentes Condições, que comunicará ao
Membro em tempo útil. A notificação será efectuada por todos ou por algum dos seguintes meios: Newsletter do
serviço BAI Concierge, Correio Electrónico ou telefone. A utilização continuada da Afiliação pelo Membro constitui
uma aceitação dessas alterações às presentes Condições.
2. Nada do disposto nas presentes Condições se destina a constituir, ou poderá ser interpretado no sentido de
constituir, uma parceria ou joint venture de qualquer tipo entre qualquer uma das partes, nem constituirá qualquer
uma das partes como agente de outra parte, seja para que efeito for. Nenhuma das partes tem poderes para actuar
como agente da outra parte, ou para vinculá-la por qualquer meio.
3. Uma pessoa que não seja parte nas presentes Condições não terá quaisquer direitos decorrentes das mesmas, ou em
relação às mesmas.

ARTIGO 17.º RECLAMAÇÃO

1. O Membro poderá apresentar ao BAI Concierge  as reclamações com fundamento no incumprimento do presente
contrato, por parte do BAI Concierge, bem como da violação da legislação e regulamentação aplicáveis.
2. Para efeitos dos números anteriores dever-se-á remeter as comunicações e ou reclamações para:

• BAI Concierge
• Telefone: (+244) 226 434 542
• Internacional: (+351) 210 200 270
• Email: gestorpessoal@baiconcierge.ao
• Ou com o seu gestor de conta BAI

ARTIGO 18.º LEI APLICÁVEL E FORO

1. As presentes Condições e os eventuais litígios ou reclamações decorrentes (incluindo reclamações e litígios
extracontratuais) regem-se pela lei angolana, devendo ser interpretados em conformidade com essa mesma lei, e em
caso de litígio e não sendo possível resolver amigavelmente, as partes indicam o Tribunal Provincial de Luanda.
2. O documento que comprova deste modo, ao solicitar serviços ao BAI Concierge, o Membro está a aceitar que as
presentes condições se apliquem aos referidos serviços e ao seu pedido e o conhecimento destas condições gerais
estipuladas no presente contrato.
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TERMOS E CONDIÇÕES

Certifico que li e entendi a promessa de serviço do BAI Concierge e que li e aceito os termos e condições 
propostos pelo Bai Concierge.

Assinatura

Data
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