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IMPORTANTE 
 

O presente importante documento explica como o FNB Moçambique irá processar a sua informação 
pessoal.  

 
Quando nos referimos a "processar", significa como recolhemos, utilizamos, armazenamos, 
disponibilizamos, destruímos, actualizamos, divulgamos, ou tratamos de outra forma a sua 
informação pessoal. Como regra geral, só iremos processar a sua informação pessoal se tal for 
necessário para prestar ou oferecer um serviço, fornecer um produto ou realizar uma transacção 
com o cliente. Respeitamos a sua privacidade e iremos tratar a sua informação pessoal de forma 
confidencial. 

Podemos combinar a sua informação pessoal e utilizar a informação pessoal combinada para 
qualquer dos fins declarados na presente Política de Privacidade.  

No presente documento qualquer referência a "nós" ou "nosso" é interpretada como FNB 
Moçambique SA. 

MUITO IMPORTANTE: Se fizer uso dos nossos serviços, bens, produtos e canais de serviço, 
concorda que podemos processar a sua informação pessoal conforme explicado na presente 
Política de Privacidade. Por vezes, poderá dar-nos o seu consentimento para processarmos a sua 
informação pessoal. Leia-a cuidadosamente considerando que pode limitar os seus direitos. 

NOTA: Considerando que o FNB Moçambique, SA é uma subsidiária do FirstRand Limited, que é 
uma organização global, esta Política de Privacidade aplicar-se-á ao processamento de informação 
pessoal por qualquer membro do FirstRand Limited a nível global. Se o FNB Moçambique, SA. 
processar informação pessoal para outra parte ao abrigo de um contrato ou mandato, a política de 
privacidade da outra parte aplicar-se-á ao processamento.  

O FNB Moçambique, SA. pode alterar regularmente esta Política de Privacidade se a lei ou as suas 
práticas comerciais assim o exigirem.  

A versão da Política de Privacidade apresentada no nosso website aplicar-se-á a todas as 
interacções que o cliente tiver com o FNBM. Para consultar a versão mais recente desta Política de 
Privacidade visite o seguinte website < http://www.fnb.co.mz/>.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO FNB 
 
 

Conteúdo 
1. O QUE É INFORMAÇÃO PESSOAL? ....................................................................................................... 4 

2. QUANDO PROCESSAREMOS A SUA INFORMAÇÃO PESSOAL? ........................................................ 4 

3. O QUE É INFORMAÇÃO PESSOAL ESPECIAL? .................................................................................... 5 

4. QUANDO IREMOS PROCESSAR A SUA INFORMAÇÃO PESSOAL ESPECIAL? ................................. 5 

5. QUANDO E COMO IREMOS PROCESSAR INFORMAÇÃO PESSOAL DE MENORES ........................ 5 

6. QUANDO E ONDE OBTEMOS INFORMAÇÃO PESSOAL RESPEITANTES AO CLIENTE? ................. 6 

7. RAZÕES PELAS QUAIS É NECESSÁRIO PROCESSAR A INFORMAÇÃO PESSOAL DO CLIENTE .. 7 

8. COMO USAMOS A INFORMAÇÃO PESSOAL DO CLIENTE PARA FINS DE MARKETING ................. 8 

9. QUANDO IREMOS UTILIZAR A SUA INFORMAÇÃO PESSOAL PARA TOMAR DECISÕES 
AUTOMÁTICAS A SEU RESPEITO? ................................................................................................................ 9 

10. QUANDO, COMO E COM QUEM PARTILHAMOS A INFORMAÇÃO PESSOAL DO CLIENTE?........ 9 

11. QUANDO E COMO COMPARTILHAMOS A SUA INFORMAÇÃO PESSOAL COM AS 
INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO DE GESTÃO PRIVADA ................................................................................. 10 

12. EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS IREMOS TRANSFERIR A INFORMAÇÃO PESSOAL DO CLIENTE 
PARA OUTROS PAÍSES?............................................................................................................................... 11 

13. DEVERES E DIREITOS SOBRE A INFORMAÇÃO PESSOAL QUE TEMOS SOBRE O CLIENTE .. 11 

14. COMO PROTEGEMOS A INFORMAÇÃO PESSOAL DO CLIENTE? ................................................ 12 

15. POR QUANTO TEMPO ARQUIVAMOS A INFORMAÇÃO PESSOAL DO CLIENTE? ....................... 13 

16. NOSSA POLÍTICA DE COOKIE ........................................................................................................... 13 

17. COMO IREMOS PROCESSAR INFORMAÇÕES SOBRE PESSOAS RELACIONADAS A UMA 
PESSOA JURÍDICA, OU SEJA, PESSOAS RELACIONADAS? .................................................................... 13 

18. INFORMAÇÕES QUE PODEMOS PARTILHAR COM OUTROS BANCOS OU PEDIDOS DE 
OUTROS BANCOS ......................................................................................................................................... 14 

 

 



 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO FNB 
 

1. O QUE É INFORMAÇÃO PESSOAL? 

As informações pessoais referem-se à qualquer informação que o identifique ou que se relacione 
especificamente com o cliente.  

As informações pessoais incluem, entre outras, as seguintes informações respeitantes ao cliente: 

• Estado civil (casado, solteiro, divorciado); 
• nacionalidade; 
• idade; 
• língua; data de nascimento; educação; 
• o seu histórico financeiro (como o seu rendimento ou a sua compra, investimento e 

comportamento bancário com base, entre outros, em transacções de conta); 
• o seu número de identificação (como um número de conta, número de identidade ou 

número de passaporte);  
• o seu endereço de e-mail; endereço físico (como endereço residencial, do trabalho ou a 

sua localização física); número de telefone; 
• os seus identificadores online; perfis nas redes sociais; 
• suas informações biométricas (como impressões digitais, sua assinatura ou voz); 
• sua raça; género; sexo; gravidez; origem étnica; origem social; cor; orientação sexual; 
• a sua saúde física; saúde mental; bem-estar; deficiência; religião; crença; consciência; 

cultura; 
• seu histórico médico (como o seu estado de HIV/SIDA); histórico criminal; histórico de 

emprego; 
• as suas opiniões, preferências e opiniões pessoais; 
• sua correspondência confidencial; e / ou 
• os pontos de vista ou opiniões de outras pessoas sobre o cliente e seu nome constituem 

igualmente suas informações pessoais. 
 

As informações pessoais incluem informações pessoais especiais, conforme explicado abaixo.  

2. QUANDO PROCESSAREMOS A SUA INFORMAÇÃO PESSOAL? 

Só processaremos as suas informações pessoais para fins legais relacionados com o nosso 
negócio se o seguinte se aplicar:  

o se o cliente tiver consentido; 
o se uma pessoa legalmente autorizada por si, pela lei ou por um tribunal, tiver consentido; 
o se for necessário concluir ou executar sob um contrato que celebramos com o cliente;  
o se a lei o exigir ou permitir;  
o se for necessário para proteger ou defender o seu interesse legítimo, o nosso ou o de 

terceiros; e / ou  
o se se tratar de um menor, através do consentimento de uma pessoa competente (como um 

pai ou responsável. 
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3. O QUE É INFORMAÇÃO PESSOAL ESPECIAL? 

Informações pessoais especiais são informações pessoais sobre: 

• suas crenças religiosas; 
• suas crenças filosóficas (por exemplo, onde o cliente participa de um concurso e é 

solicitado a expressar sua visão filosófica); 
• sua raça (onde o cliente solicita um produto ou serviço em que as informações estatísticas 

devem ser registadas);  
• sua origem étnica; 
• sua filiação em sindicatos; 
• suas convicções políticas; 
• sua saúde (onde solicita uma apólice de seguro); 
• sua vida sexual (onde solicita uma apólice de seguro); 
• suas informações biométricas (como verificar sua identidade); e / ou 
• o seu comportamento criminoso e a alegada prática de uma infracção (por exemplo, para 

prevenir o branqueamento de capitais conforme exigido por lei ou quando se candidata a 
um emprego ou estabelece uma relação com o FNBM). 

 

4. QUANDO IREMOS PROCESSAR A SUA INFORMAÇÃO PESSOAL ESPECIAL? 

Podemos processar as suas informações pessoais especiais nas seguintes circunstâncias: 

• se tiver consentido o seu processamento; 
• se o processamento for necessário para criar, usar ou proteger um direito ou obrigação 

legal; 
• se o processamento for para fins estatísticos ou de pesquisa e todas as condições legais 

forem satisfeitas; 
• se as informações pessoais especiais foram tornadas públicas pelo cliente; 
• se o processamento for exigido por lei; 
• se a informação racial for processada, e o processamento for necessário para identificá-lo; 

e / ou 
• se as informações de saúde são processadas, e o processamento for para determinar o 

seu risco de seguro ou para cumprir uma apólice de seguro ou para impor um direito ou 
obrigação de seguro. 

5. QUANDO E COMO IREMOS PROCESSAR INFORMAÇÃO PESSOAL DE 
MENORES 

Um menor é uma pessoa que é definida como menor pela legislação de um país e que não foi 
reconhecida como um adulto pelos tribunais de um país.  

Processamos as informações pessoais de menores, se a lei permitir.  

Só processaremos as informações pessoais de menores se uma ou mais das seguintes opções se 
aplicar: 

• uma pessoa que pode concordar legalmente consentiu o processamento, sendo um pai ou 
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responsável; 
• o processamento é necessário para criar, utilizar ou proteger um direito ou obrigação legal, 

como quando o menor é herdeiro num testamento, beneficiário de um consórcio, beneficiário 
de uma apólice de seguro ou segurada em termos de uma apólice de seguro; 

• as informações pessoais da criança foram tornadas públicas pelo menor, com o 
consentimento de uma pessoa que pode concordar legalmente; 

• o processamento seja para fins estatísticos ou de pesquisa e todas as condições legais são 
satisfeitas; 

• em que o menor é herdeiro num testamento, se necessário para dar efeito ao testamento; 
• quando o menor é beneficiário de um fundo fiduciário, se necessário para dar efeito à 

escritura fiduciária; 
• onde o menor beneficia de uma conta bancária como uma conta de investimento ou 

poupança; e / ou 
• se o menor for uma pessoa segurada ou beneficiária de uma apólice de seguro, se 

necessário para dar efeito à apólice. 
• onde o menor tem idade legal suficiente para abrir uma conta bancária sem a assistência 

dos pais ou do tutor; 
• se o menor for uma pessoa segurada ou beneficiária de uma apólice de seguro, se 

necessário para dar efeito à apólice. 
 

6. QUANDO E ONDE OBTEMOS INFORMAÇÃO PESSOAL RESPEITANTES AO 
CLIENTE? 

• Recolhemos informações pessoais directamente do cliente. 
• Recolhemos informações sobre o cliente com base no uso dos nossos produtos, serviços 

ou canais de serviço (como websites, ATMs) 
• Recolhemos informações sobre o cliente com base em como se envolve ou interage com o 

FNBM, como em redes sociais, e-mails, cartas, telefonemas, pesquisas. 
• Recolhemos informações sobre o cliente de fontes públicas (como jornais) e de terceiros 

com os quais interagimos com a finalidade de conduzir os nossos negócios (como 
parceiros, fornecedores de listas ou nossos fornecedores de serviços).  

Se a lei assim o exigir, solicitaremos o seu consentimento antes de recolher informações pessoais 
sobre o cliente junto de terceiros.  

Os terceiros junto dos quais podemos recolher as suas informações pessoais incluem, mas não se 
limitam, ao seguinte: 
 
• FNBM, quaisquer empresas ligadas ao FNBM, empresas subsidiárias, seus associados, cessionários, 

delegados, designados, afiliados ou sucessores em título e/ou terceiros nomeados (como seus agentes 

autorizados, parceiros, empreiteiros e fornecedores) para qualquer um dos propósitos identificados nesta 

Política de Privacidade; 

• membros do FirstRand Limited (que incluem o First National Bank, WesBank (incluindo a Direct 
Axis SA (Pty) Ltd.), Rand Merchant Bank) e FirstRand Investment Management Holdings Limited 
(Ashburton Investments), FirstRand Life Assurance Limited, FirstRand Limited, quaisquer 
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empresas ligadas, subsidiárias, seus associados, cessionários, delegados, consignatários, 
afiliados ou sucessores em título e/ou terceiros nomeados (como os seus agentes autorizados, 
parceiros, subcontratados e fornecedores) para qualquer dos fins identificados na presente 
Política de Privacidade; 

• cônjuge, dependentes, parceiros, empregador, requerente conjunto ou titular da conta e outras 
fontes semelhantes; 

• pessoas que devidamente autorizadas pelo cliente a compartilhar as suas informações 
pessoais, como uma pessoa que faz uma reserva de viagem em seu nome ou um médico para 
fins de seguro; 

• advogados, agentes de rastreamento, cobradores de dívidas e outras pessoas que auxiliam na 
execução de acordos; 

• prestadores de serviços de processamento de pagamentos, comerciantes, bancos e outras 
pessoas que auxiliam no processamento das suas instruções de pagamento, como fornecedores 
de pagamentos com cartões (VISA ou MasterCard); 

• seguradoras, correctores, outras instituições financeiras ou outras organizações que prestam 
auxílio no processo de subscrição de seguros e seguros vida, fornecimento de apólices e 
produtos de seguro e seguro vida, avaliação de sinistros de seguros e seguros vida e outros fins 
relacionados; 

• autoridades policiais e de prevenção de fraude e outras pessoas encarregadas da prevenção e 
repressão de crime;  

• autoridades reguladoras, mediador da indústria, departamentos governamentais, autoridades 
fiscais locais e internacionais;  

• Instituições de crédito de gestão privada ; 
• fiduciários, executores ou curadores nomeados por um tribunal de justiça; 
• prestadores de serviços de verificação de cheques; 
• nossos provedores de serviços, agentes e subcontratados, como correios e outras pessoas 

que usamos para oferecer e fornecer produtos e serviços ao cliente;  
• tribunais ou órgãos judiciais;  
• Fornecedores de listas de marketing. 

 

7. RAZÕES PELAS QUAIS É NECESSÁRIO PROCESSAR A INFORMAÇÃO 
PESSOAL DO CLIENTE 

As suas informações pessoais serão processadas pelas seguintes razões e de acordo com a 
legislação do país: 

• para lhe fornecer produtos, bens e serviços; 
• comercializar os nossos produtos, bens e serviços; 
• responder às suas questões e reclamações; 
• cumprir os requisitos legislativos, regulamentares, de risco e de compliance (incluindo 

orientações, sanções e regras), códigos de conduta voluntários e involuntários e acordos 
do sector ou para satisfazer os requisitos de informação e pedidos de informação;  

• detectar, prevenir e denunciar acções de roubo, fraude, branqueamento de capitais e 
outros crimes. Isso pode incluir o processamento de informações pessoais especiais, como 
alegado comportamento criminoso ou o fornecimento de informações falsas, enganosas ou 
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desonestas ao abrir uma conta com o FNBM ou evitar a responsabilidade por negligência; 
• para fazer cumprir e cobrar qualquer acordo quando estiver em situação de incumprimento 

ou violação dos termos e condições do acordo, como rastrear o cliente ou instituir 
procedimentos legais contra o cliente; 

• realizar pesquisas de mercado e comportamentais, incluindo pontuação e análise para 
determinar se o cliente se qualifica para produtos e serviços ou para determinar o seu risco 
de crédito ou seguro; 

• desenvolver, testar e melhorar produtos e serviços para o cliente; 
• para fins históricos, estatísticos e de pesquisa, como segmentação de mercado; 
• para processar instrumentos de pagamento (como um cheque) e instruções de pagamento 

(como uma ordem de débito); 
• para criar, fabricar e imprimir instrumentos de pagamento (como um cheque) e dispositivos 

de pagamento (como um cartão de débito); 
• realizar avaliações de acessibilidade, avaliações de crédito e pontuação de crédito; 
• para desenvolver modelos de crédito e ferramentas de crédito; 
• para abrir, gerir e manter as suas contas ou relacionamento com o FNBM; 
• divulgar e obter informações pessoais de agências de crédito relacionadas ao seu histórico 

de crédito; 
• para permitir que possamos efectuar a entrega de bens, documentos ou avisos ao cliente; 
• segurança, verificação de identidade e para verificar a precisão das suas informações 

pessoais; 
• para comunicar com o cliente e executar as instruções e pedidos dos clientes; 
• para pesquisas de satisfação de clientes, promoções e outros eventos; 
• subscrição e administração de seguros e seguros vida;  
• processar, considerar ou avaliar indemnizações a receber resultantes de sinistros;  
• fornecer apólices de seguros e produtos e serviços relacionados; 
• permitir que o cliente participe e utilize produtos e serviços de valor agregado; 
• avaliar os nossos riscos de crédito e seguros; e / ou 
• para quaisquer outros fins relacionados. 

 

8. COMO USAMOS A INFORMAÇÃO PESSOAL DO CLIENTE PARA FINS DE 
MARKETING 

• Usaremos as informações pessoais do cliente para comercializar produtos financeiros, 
seguros, investimentos e outros serviços bancários relacionados com o cliente.  

• Também podemos comercializar produtos, bens ou serviços não-bancários ou não-
financeiros para o cliente. 

• Faremos isso pessoalmente, por correio, telefone ou canais electrónicos, como SMS e e-
mail.  

• Se não for nosso cliente, ou em qualquer outro caso em que a lei o exija, só iremos realizar 
as nossas actividades de marketing através de comunicações electrónicas com o seu 
consentimento.  

• Em todos os casos o cliente pode solicitar o cancelamento do envio de comunicações de 
marketing a qualquer momento.  
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9. QUANDO IREMOS UTILIZAR A SUA INFORMAÇÃO PESSOAL PARA TOMAR 
DECISÕES AUTOMÁTICAS A SEU RESPEITO? 

Uma decisão automatizada é tomada quando a informação pessoal do cliente é analisada para 
tomar uma decisão sem intervenção humana nesse processo de decisão. 

Podemos fazer uso das informações pessoais do cliente para tomar uma decisão automatizada, 
conforme permitido por lei. Um exemplo de tomada de decisão automatizada é a aprovação ou 
recusa de um pedido de crédito quando o cliente solicita um descoberto ou cartão de crédito ou a 
aprovação ou recusa de um pedido de seguro. O cliente tem o direito de consultar quaisquer 
decisões tomadas e nós forneceremos as razões para as decisões, na medida do razoavelmente 
possível. 

 

10. QUANDO, COMO E COM QUEM PARTILHAMOS A INFORMAÇÃO PESSOAL 
DO CLIENTE? 

Em geral, só partilharemos informações pessoais do cliente se uma ou mais das seguintes opções 
se aplicar: 

• se tiver o consentimento do cliente; 
• se for necessário concluir ou executar sob um contrato que temos com o cliente; 
• se a lei assim o exigir; e / ou 
• se for necessário proteger ou defender os seus interesses legítimos, nossos ou de 

terceiros.  
 
Sempre que necessário, o FNBM pode partilhar as suas informações pessoais com as seguintes 
pessoas. Estas pessoas têm a obrigação de manter as suas informações pessoais seguras e 
confidenciais: 
• FirstRand Bank Limited para qualquer uma das finalidades identificadas nesta Política de Privacidade;  

• os nossos Colaboradores, conforme exigido pela natureza das suas funções; 
• advogados, agentes de rastreamento, técnicos de cobranças e outras pessoas que 

auxiliam na execução de contratos; 
• fornecedores de serviços de processamento de pagamentos, comerciantes, bancos e 

outras pessoas que suportam o processamento das suas instruções de pagamento, como 
fornecedores de pagamentos com cartões (como VISA ou MasterCard); 

• seguradoras, correctoras, outras instituições financeiras ou outras organizações que 
auxiliam na subscrição de seguros e seguros vida, no fornecimento de seguros e seguros 
vida, na avaliação de sinistros de seguros e seguros vida e outros fins relacionados; 

• agências policiais e de prevenção de fraude e outras pessoas encarregadas da prevenção 
e repressão de crimes; 

• autoridades reguladoras, mediador da indústria, departamentos governamentais, 
autoridades fiscalism locais e internacionais e outras pessoas que a lei exige a partilha das 
suas informações pessoais; 

• Instituições de crédito de gestão privada; 
• nossos provedores de serviços, agentes e subcontratados, como correios e outras 

pessoas que usamos para oferecer e fornecer produtos e serviços ao cliente;  
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• pessoas a quem cedemos os nossos direitos ou delegamos as suas obrigações ao abrigo 
de acordos, como por exemplo, onde um negócio é vendido; 

• tribunais que exigem informações pessoais para julgar referências, acções ou pedidos; 
• o público em geral onde o cliente envia conteúdo para as nossas redes sociais, como a 

nossa página no Facebook; 
• fiduciários, executores ou curadores nomeados por um tribunal de justiça; 
• prestadores de serviços de verificação de cheques; 
• os nosso empreendimento conjunto e outros parceiros com os quais celebramos contratos 

comerciais. 
 

11. QUANDO E COMO COMPARTILHAMOS A SUA INFORMAÇÃO PESSOAL COM 
AS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO DE GESTÃO PRIVADA 

Podemos obter informações pessoais do cliente em agências de crédito por qualquer um ou mais 
dos seguintes motivos, de acordo com os requisitos da legislação do país: 

• caso tenha sido solicitado ou expressamente consentido; 
• verificar (comprovar e confirmar) a identidade do cliente; 
• obter ou verificar os dados de emprego do cliente; 
• obter e verificar o estado civil do cliente; 
• obter, verificar ou actualizar o contacto ou detalhes de endereço do cliente; 
• obter um relatório de crédito respeitante ao cliente (que inclui o seu histórico de crédito e 

pontuação de crédito) quando o cliente solicita um contrato de crédito (como um 
descoberto) para evitar empréstimos imprudentes ou sobreendividamento; 

• determinar o risco de crédito do cliente; 
• cobrança de créditos; 
• rastrear a localização do cliente; 
• actualizar os detalhes respeitantes aos contactos do cliente; 
• realizar pesquisas, análises estatísticas ou testes de sistemas; 
• determinar a fonte de rendimento do cliente; 
• criar cartões de pontuação de crédito que são usados para avaliar aplicações de crédito; e 

/ ou 
• determinar que produtos e serviços que devem ser promovidos ou oferecidos ao cliente. 

 
Compartilharemos informações pessoais do cliente com as agências de crédito por (entre outros) 
qualquer um ou mais dos seguintes motivos: 
 

• reportar o pedido de um contrato de crédito; 
• reportar a celebração de um contrato de crédito; 
• reportar a rescisão de um contrato de crédito; 
• reportar o comportamento do pagamento num contrato de crédito; e / ou 
• reportar o incumprimento de um contrato de crédito, como o não pagamento integral ou 

pontual. 

Por favor, consulte o seu contrato de crédito específico com o FNBM para o esclarecimento de 
informações adicionais. 
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12. EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS IREMOS TRANSFERIR A INFORMAÇÃO 
PESSOAL DO CLIENTE PARA OUTROS PAÍSES? 

Partilharemos apenas informações pessoais do clienye a terceiros em outro país apenas em uma 
ou mais das seguintes circunstâncias: 

• se as suas informações pessoais serão adequadamente protegidas ao abrigo das leis do 
outro país ou por um contrato com o terceiro destinatário; 

• se a transferência é necessária para celebrar ou executar sob um contrato com o cliente 
ou um contrato com um terceiro que seja do interesse do cliente; 

• se o cliente tiver concedido a transferência; e / ou 
• se não for razoavelmente prático obter o consentimento do cliente, a transferência será do 

seu interesse.   
 

A transferência será feita de acordo com os requisitos e salvaguardas da lei.  
 
Sempre que possível, a parte que processar informações pessoais do cliente no outro país 
concordará em aplicar o mesmo nível de protecção disponível por lei em Moçambique ou se as leis 
do outro país proporcionarem uma melhor protecção, as leis do outro país serão acordadas e 
aplicadas.  
 
 
Um exemplo de transferência de informações pessoais do cliente para outro país ocorre quando 
são efectuados  pagamentos respeitantes a aquisição de bens ou serviços num país estrangeiro.  
 
NOTA: Considerando que o FNBM faz parte de uma organização global (FirstRand) as informações 
pessoais do cliente podem ser compartilhadas ao nível das entidades do FirstRand Limited em 
outros países e processadas nesses países. 

 

13. DEVERES E DIREITOS SOBRE A INFORMAÇÃO PESSOAL QUE TEMOS 
SOBRE O CLIENTE 

O cliente deve fornecer prova de identidade ao exercer os direitos abaixo.  

O cliente deve informar ao FNBM sempre que ocorrer qualquer alteração respeitante as suas 
informações pessoais.  

O cliente tem o direito de solicitar o acesso às informações pessoais detidas pelo FNBM, entrando 
em contacto com o FNBM. Isto inclui solicitar: 

• confirmação que o FNBM detém informações pessoais do cliente; 
• uma cópia ou descrição do registo que contém informações pessoais do cliente; e 
• a identidade ou categorias de terceiros que tiveram acesso às suas informações pessoais. 
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Iremos satisfazer a pedidos de acesso a informações pessoais dentro de um prazo razoável. O 
cliente pode ser obrigado a pagar uma taxa razoável para receber cópias ou descrições de registos, 
ou informações sobre terceiros. Informaremos ao cliente sobre a taxa antes de satisfazer ao seu 
pedido.  

Por favor note que a lei pode limitar o seu direito de acesso à informação. 

O cliente goza do direito de solicitar que sejam efectuadas correcções ou que as informações 
pessoais que temos sobre o cliente sejam excluídas se forem incorrectas, irrelevantes, excessivas, 
desactualizadas, incompletas, enganosas, obtidas ilegalmente ou se não tivermos autorização para 
mantê-las. O cliente deve apresentar uma solicitação por escrito. A alteração pode levar até 15 dias 
úteis para que seja reflectida nos nossos sistemas. O FNBM deve solicitar os documentos do cliente 
para verificar a alteração das informações pessoais.  

Um contrato específico que o cliente tenha celebrado com o FNBM pode determinar como o cliente 
deve alterar as suas informações pessoais fornecidas no momento em que celebrou o contrato 
específico. Por favor, siga estes requisitos. Se a lei exigir que o FNBM mantenha as informações 
pessoais do cliente, estas não serão apagadas a seu pedido. A destruição de determinadas 
informações pessoais pode levar à cessação da relação comercial do cliente com o FNBM. 

O cliente pode contestar, por motivos razoáveis, o processamento das suas informações pessoais.  

Não poderemos dar efeito à objecção do cliente se o processamento das informações pessoais do 
cliente foi e é permitido por lei; o cliente deu o seu consentimento para o processamento e o nosso 
processamento é feito de acordo com o consentimento do cliente ou o processamento é necessário 
para concluir ou executar ao abrigo de um contrato com o cliente.  

O cliente deve informar ao FNBM sobre qualquer objecção por escrito.  

Caso tenha dado o seu consentimento para o processamento das suas informações pessoais, pode 
cancelar o seu consentimento. Se o cliente cancelar o seu consentimento, explicaremos as 
consequências. Poderemos proceder ao processamento das suas informações pessoais mesmo 
que tenha cancelado o seu consentimento, se a lei o permitir ou exigir. Pode levar até 15 dias úteis 
para que a alteração reflicta nos nossos sistemas, durante este tempo podemos igualmente 
processar as informações pessoais do cliente.  

O cliente goza do direito de apresentar uma reclamação junto do FNBM ou com qualquer órgão 
regulador competente sobre uma suposta violação de protecção das suas informações pessoais. A 
sua reclamação será resolvida na medida do possível. 

 

14. COMO PROTEGEMOS A INFORMAÇÃO PESSOAL DO CLIENTE? 

Tomaremos medidas técnicas e organizacionais apropriadas e razoáveis para proteger as 
informações pessoais do cliente de acordo com as melhores práticas da indústria. As nossas 
medidas de segurança (incluindo salvaguardas físicas, tecnológicas e processuais) serão 
apropriadas e razoáveis.  Isto inclui o seguinte: 

• manter os nossos sistemas seguros (como monitorar o acesso e o uso); 
• armazenar os nossos registos com segurança; 
• controlar o acesso aos nossos edifícios, sistemas e/ou registos; e  
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• destruir ou eliminar registos com segurança. 
 
O cliente pode proteger igualmente as suas informações pessoais. Visite o website do negócio 
relevante com a qual o cliente estabeleceu um relacionamento comercial para obter informações 
adicionais. 

 

15. POR QUANTO TEMPO ARQUIVAMOS A INFORMAÇÃO PESSOAL DO 
CLIENTE? 

As informações pessoais do cliente serão mantidas pelo tempo que:  

• a lei assim assim o exige; 
• um contrato entre o cliente e o FNBM exige que o mesmo seja mantido pelo FNBM; 
• o cliente tenha consentido o FNBM a manter; 
• o FNBM é obrigado a manter para alcançar os propósitos listados nesta Política de 

Privacidade; 
• exigimos para fins estatísticos ou de pesquisa; 
• um código de conduta exige que seja mantido pelo FNBM; e / ou 
• exigimos para nossos propósitos comerciais legais. 

 
Nota: O FNBM irá manter as suas informações pessoais mesmo que não exista mais uma relação 
com o FNBM, durante 15 anos a contar da data em que a relação com o cliente finda. 

 

16. NOSSA POLÍTICA DE COOKIE 

Um cookie é um arquivo pequeno de dados enviado através dos nossos websites ou aplicativos 
para o disco rígido do seu computador ou dispositivo ou navegador de Internet onde é salvo. O 
cookie contém informações para personalizar sua experiência nos nossos websites ou aplicativos 
e pode melhorar a sua experiência nos websites ou aplicativos. O cookie identificará igualmente o 
seu dispositivo, como computadores ou smartphones. 

Ao utilizar os nossos websites ou aplicativos, o cliente concorda que os cookies podem ser 
encaminhados do website ou aplicativo relevante para o seu computador ou dispositivo. O cookie 
permitirá saber que o cliente já visitou o website ou aplicativo antes e fará igualmente a identificação. 
Podemos utilizar o cookie para evitar situações de fraude. 

 

17. COMO IREMOS PROCESSAR INFORMAÇÕES SOBRE PESSOAS 
RELACIONADAS A UMA PESSOA JURÍDICA, OU SEJA, PESSOAS 
RELACIONADAS? 

Se o cliente é uma pessoa jurídica (como uma empresa ou sociedade limitada), podemos recolher 
e usar informações pessoais respeitantes aos directores, administradores, empregados, 
beneficiários efectivos, sócios, accionistas, membros, signatários autorizados, representantes, 
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agentes, ordenante, beneficiário, clientes avalistas, cônjuges dos avalistas, fiadores, cônjuges de 
fiadores, outros provedores de garantia e outras pessoas relacionadas com a pessoa jurídica. Estas 
são pessoas relacionadas.  

Se o cliente fornecer informações pessoais de uma pessoa relacionada, o cliente garante que a 
pessoa relacionada esteja ciente que o cliente está a compartilhar as suas informações pessoais 
com o FNB e que a pessoa relacionada consentiu.  

Processaremos as informações pessoais de pessoas relacionadas, conforme estabelecido nesta 
Política de Privacidade, portanto, as referências a "o cliente" ou "seu" nesta Política de Privacidade 
incluirão pessoas relacionadas com as emendas necessárias. 

 

 

18. INFORMAÇÕES QUE PODEMOS PARTILHAR COM OUTROS BANCOS OU 
PEDIDOS DE OUTROS BANCOS 

• Qualquer outro banco pode solicitar ao FNBM (a pedido do cliente desse banco ou do próprio 
banco) informações factuais sobre a posição financeira do cliente. Isso é feito emitindo o 
que é conhecido como código de um banqueiro. 

• Essas referências e códigos bancários são normalmente solicitados quando se deseja 
estabelecer uma relação com o outro banco ou quando se está a solicitar uma conta 
comercial com um cliente de outro banco.  

• São informações factuais sobre a posição financeira do cliente baseadas na forma como o 
cliente geriu a sua conta transaccional com o FNBM. As informações factuais são fornecidas 
na forma de referência e código de um banqueiro.  

• As referências e códigos do banqueiro só serão fornecidos com o consentimento expresso, 
implícito ou tácito do cliente. 

 

 


	1.  O QUE É INFORMAÇÃO PESSOAL?
	2. QUANDO PROCESSAREMOS A SUA INFORMAÇÃO PESSOAL?
	3. O QUE É INFORMAÇÃO PESSOAL ESPECIAL?
	4. QUANDO IREMOS PROCESSAR A SUA INFORMAÇÃO PESSOAL ESPECIAL?
	5. QUANDO E COMO IREMOS PROCESSAR INFORMAÇÃO PESSOAL DE MENORES
	6. QUANDO E ONDE OBTEMOS INFORMAÇÃO PESSOAL RESPEITANTES AO CLIENTE?
	7. RAZÕES PELAS QUAIS É NECESSÁRIO PROCESSAR A INFORMAÇÃO PESSOAL do cliente
	8. COMO USAMOS A INFORMAÇÃO PESSOAL do cliente PARA FINS DE MARKETING
	9. QUANDO IREMOS UTILIZAR A SUA INFORMAÇÃO PESSOAL PARA TOMAR DECISÕES AUTOMÁTICAS A SEU RESPEITO?
	10. QUANDO, COMO E COM QUEM PARTILHAMOS A INFORMAÇÃO PESSOAL do cliente?
	11. QUANDO E COMO COMPARTILHAMOS A SUA INFORMAÇÃO PESSOAL COM AS Instituições de crédito de gestão privada
	12. EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS IREMOS TRANSFERIR A INFORMAÇÃO PESSOAL do cliente PARA OUTROS PAÍSES?
	13. DEVERES E DIREITOS SOBRE A INFORMAÇÃO PESSOAL QUE TEMOS SOBRE O CLIENTE
	14. COMO PROTEGEMOS A INFORMAÇÃO PESSOAL do cliente?
	15. POR QUANTO TEMPO ARQUIVAMOS A INFORMAÇÃO PESSOAL do cliente?
	16. NOSSA POLÍTICA DE COOKIE
	17. COMO IREMOS PROCESSAR INFORMAÇÕES SOBRE PESSOAS RELACIONADAS A UMA PESSOA JURÍDICA, OU SEJA, PESSOAS RELACIONADAS?
	18. INFORMAÇÕES QUE PODEMOS PARTILHAR COM OUTROS BANCOS OU PEDIDOS DE OUTROS BANCOS



