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1. INTRODUÇÃO 

A presente Estrutura de Gestão de Reclamações do FNB Moçambique, S.A. (FNBM) ("a Estrutura") e a sua 
Política de Gestão de Reclamações de suporte ("a CMP"), serve como um conjunto de princípios orientadores 
para a resolução e gestão de reclamações. A Estrutura de Gestão de Reclamações aborda os principais 
resultados do tratamento de reclamações como uma medida para se tornar mais centrada no cliente. A 
Estrutura e a sua documentação de suporte servem para gerir de forma adequada as reclamações dos clientes, 
bem como qualquer risco de conduta a elas associado, cumprindo simultaneamente as obrigações 
regulamentares que o FNBM é obrigado a aderir. Esta Estrutura constitui a base para as políticas gerais e 
procedimentos operacionais que fazem parte da função de Gestão de Reclamações. O documento da Estrutura 
deve, portanto, ser lido em conjunto com a CMP e irá desempenhar um conjunto de princípios orientadores 
para a resolução e gestão de reclamações ao nível do FNBM.  

2. PROPÓSITO 

A Estrutura e os seus princípios são orientados pelas melhores práticas globais em relação à gestão de 
reclamações e normas de resolução, bem como pelo tratamento justo dos clientes, incluindo, abrangendo 
normas específicas de tratamento de reclamações que são observadas na legislação local, Aviso n.º 
9/GBM/2020, Aviso n.º 8/GBM/2020 e regulamento da África do Sul, Secção 8 das Normas de Conduta FSCA 
para Bancos e Secções 16 a 19 do Código Geral de Conduta FAIS foram promulgadas a 3 de Julho de 2020 e 
26 de Junho de 2020, respectivamente, estando ambas as Normas a prescrever requisitos de gestão de 
reclamações que o sector financeiro deve cumprir.  

Esta Estrutura prescreve o âmbito, aplicabilidade, autoridades, Estruturas de monitoria, funções e 
responsabilidades que devem ser implementadas e cumpridas pelos intervenientes da gestão de reclamações 
ao nível do FNBM, com o objectivo de cumprirem as suas obrigações na medida em que se relacionem com a 
gestão de reclamações. 

A incorporação efectiva da Estrutura, tem como objectivo final alcançar o tratamento justo das partes queixosas 
de uma forma que:  

I. seja proporcional à natureza, escala e complexidade do negócio e riscos do FNBM;  

II. é apropriado para o modelo de negócio, produtos financeiros, serviços financeiros e clientes 
financeiros do banco;  

III. permite que as reclamações sejam consideradas uma vez tomadas medidas razoáveis para recolher e 
investigar todas as informações e circunstâncias relevantes e apropriadas, com a devida atenção ao 
tratamento justo dos reclamantes;  

IV. não impõe barreiras irrazoáveis aos reclamantes; e 

V. devem abordar as matérias acima previstas. 
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3. Âmbito  

O âmbito desta Estrutura se refere à gestão de reclamações em relação às responsabilidades e procedimentos 
de tratamento de reclamações em relação a produtos financeiros e serviços financeiros fornecidos pelo FNBM. 

4. PRINCÍPIOS-CHAVE DA ESTRUTURA DE TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES  

O FNBM adere aos seguintes princípios de tratamento de reclamações: 

4.1. PROCESSOS CENTRADOS NO CLIENTE  

O FNBM está empenhado numa cultura centrada no cliente que valoriza o feedback recebido das reclamações. 
As expectativas das reclamações em termos de resolução da mesma serão sempre geridas de forma apropriada. 
As promessas feitas ao reclamante serão cumpridas e a tomada de decisões sobre a resolução de reclamações 
deve ter sempre em conta os princípios de Tratamento Justo dos Clientes.   

4.2.  OBJECTIVIDADE E EQUIDADE  

As reclamações serão tratadas de uma forma imparcial, objectiva e imparcial. Isto irá assegurar que o processo 
de tratamento das reclamações seja justo e razoável.  

4.3.  VISIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA  

As informações sobre como e onde reclamar e que informações apresentar em relação à reclamação serão 
devidamente divulgadas aos clientes, pessoal e outras partes interessadas. O FNBM irá comunicar e publicar os 
detalhes das entidades reguladoras externas sobre as quais os clientes podem recorrer caso não estejam 
satisfeitos com a resolução de uma reclamação. Tal comunicação será fornecida na fase relevante da relação 
do cliente connosco, incluindo no ponto de venda e comunicações periódicas ou quando uma reclamação for 
rejeitada. Além disso, o processo de reclamação do FNBM pode ser consultado no website www.fnb.co.mz. 

4.4.   ACESSIBILIDADE E LINGUAGEM CLARA  

Todos os canais de registo de reclamações serão de fácil acesso, prontamente disponíveis e de fácil uso, através 
de vários canais, plataformas e meios de comunicação apropriados e acessíveis à base de clientes-alvo do 
FNBM. O processo de reclamação, ou seja, a gestão e resolução da reclamação do cliente, está à disposição do   
de forma gratuita. O FNBM irá rever continuamente potenciais barreiras que impedem os clientes de aceder a 
qualquer um dos seus canais disponíveis para o registo de reclamações. O FNBM está empenhado em assegurar 
que toda a documentação relacionada com reclamações seja redigida em linguagem simples, clara e definitiva. 
Todas as comunicações relevantes respeitantes ao reclamante devem ser apresentadas em linguagem simples, 
clara e de fácil compreensão e não enganosa. 
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4.5.   CAPACIDADE DE RESPOSTA E FEEDBACK  

As reclamações deverão imediatamente ter o acuso de recepção, dentro de um prazo razoável a partir da data 
da sua recepção, e serão priorizadas de acordo com a urgência ou importância. Sempre que se trate de um 
cliente vulnerável, será tomada a devida consciência da situação ou circunstâncias do reclamante e prestada a 
assistência apropriada. O reclamante será mantido informado ao longo de todo o processo de resolução da 
reclamação, incluindo os prazos previstos de resposta. Se a resolução da reclamação exceder o tempo 
esperado, o reclamante deverá ser informado da causa do atraso e ser-lhe-ão fornecidos os prazos revistos 
para a sua resolução. O reclamante deve ser informado do resultado da reclamação através do meio de 
comunicação preferido do cliente. 

4.5.1. RECLAMAÇÕES APROVADAS  
Sempre que uma reclamação for aprovada, qualquer compromisso do FNBM de proceder ao pagamento de 
uma indemnização, ao pagamento de boa vontade ou a qualquer outra acção deve ser realizado sem atrasos 
indevidos, de acordo com os prazos acordados com o cliente e antes da conclusão do processo da reclamação.  

4.5.2. RECLAMAÇÕES REJEITADAS  
Quando a reclamação é rejeitada, o reclamante deve receber uma fundamentação clara e adequada para a 
decisão e deve ser informado de qualquer processo interno aplicável de escalonamento, revisão ou resolução 
de litígios, incluindo a forma de uso dos mesmos e quaisquer prazos relevantes. Se a questão não puder ser 
resolvida após o processo de escalonamento interno, o reclamante deve ser informado sobre o direito que o 
assiste de recorrer ao Banco de Moçambique ou aos tribunais e demais entidades se um resultado não for 
favorável ao reclamante. Tais pormenores devem ser claramente comunicados em toda a correspondência com 
o cliente.  

4.6.  PRIVACIDADE 

As informações pessoais relacionadas com reclamações serão mantidas confidenciais, dependendo da 
aplicação de excepções (por exemplo, quando a lei exige que o FNBM divulgue as referidas informações). 

4.7.  EFICIÊNCIA 

Sempre que possível, as reclamações serão resolvidas de acordo com os princípios da Resolução de Primeira 
Chamada. O objectivo do FNBM será sempre o de resolver reclamações não complexas como uma "Resolução 
de Primeira Chamada". O Banco irá, na medida das suas possibilidades, fornecer uma solução ao cliente no 
primeiro ponto de contacto. O pessoal de primeira linha em todas as unidades de negócio deve estar 
devidamente capacitado, habilitado, formado e com conhecimentos adequados para que seja dada prioridade 
à resolução do primeiro contacto. 

Escalonamentos à gestão para que reclamações não resolvidas possam ser escaladas, se necessário. 

5. MANUTENÇÃO DE REGISTOS  

O Banco deve assegurar um registo preciso, eficiente e seguro das reclamações e informações relacionadas 
com as reclamações, ao abrigo do disposto da alínea d, do artigo 8 do Aviso nº 9/GBM/2020 de 31 de 
Dezembro. 
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6. REPORTE  

6.1 O banco deve cumprir todas as obrigações de reporte ao Banco Central, incluindo qualquer reporte público, 
no formato e frequência prescritos pela entidade reguladora. 

6.2 As reclamações devem ser analisadas e reportadas regularmente e numa base ad hoc ao organismo de 
gestão e a todas as outras comissões relevantes e devem incluir, no mínimo, informações de gestão 
relacionadas com: 

a) Riscos identificados, tendências, e acções tomadas em resposta aos referidos riscos; 

b) Comentário substantivo e claro - Tratar o cliente com imparcialidade; e 

c) A eficácia e os resultados da Estrutura de Gestão de Reclamações. 

6.3 Os relatórios devem ser submetidos trimestralmente ou mensalmente, dependendo do tipo de relatório e 
do interessado ao qual o mesmo está a ser submetido.  

6.4 As informações de gestão de reclamações acima referidas deverão incluir, conforme apropriado para o 
comité competente, o seguinte: 

• Número de reclamações recebidas; 

• Número de reclamações aprovadas; 

• Número de reclamações rejeitadas e razões para a referida rejeição; 

• Número de reclamações escalonadas pelos reclamantes para o processo de escalonamento das 
reclamações internas; 

• Número de reclamações referidas e do regulador e respectivo resultado; 

• Número e montantes das indemnizações pagas; 

• Número e montantes de pagamentos de boa vontade / indemnização a título gracioso (´´ex gratia´´) 
efectuados; 

• Número total de reclamações pendentes; 

• Qualidade do tratamento das reclamações e matérias afins; e 

• Tempo de resposta.  

7. ESCALONAMENTO DE RECLAMAÇÕES  

7.1 O processo de escalonamento e revisão das reclamações deve: 

I. Seguir uma abordagem equilibrada, tendo em conta os interesses legítimos de todas as partes 
envolvidas, incluindo o tratamento justo das reclamações;   

II. Prever um escalonamento interno e um processo de revisão para reclamações complexas ou 
invulgares no caso do responsável pelo tratamento das reclamações; 
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III. Prever procedimentos para a atribuição apropriada de reclamações complexas e invulgares a um 
colaborador sénior e experiência apropriadas ao nível do banco; 

IV. Prever que os reclamantes possam escalar as reclamações não resolvidas de forma satisfatória; e 

V. Assegurar que a reclamação seja atribuída a um colaborador sénior imparcial ao nível do fnb.  
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GLOSSÁRIO DE TERMOS  

“Indemnização/ 
Reembolso da Unidade 
de Negócio” 

Significa um pagamento, que não seja um pagamento de boa vontade, efectuado por 
uma Unidade de Negócio do Banco a um reclamante para compensar o reclamante por 
uma perda financeira comprovada ou estimada incorrida como resultado da 
contravenção, incumprimento, acção, omissão, ou tratamento injusto do FNBM que 
constitui a base da reclamação, quando o Banco assume a responsabilidade de ter 
causado a perda em causa. 

O pagamento da indemnização não inclui o pagamento de montantes contratualmente 
devidos ao reclamante em termos do produto ou serviço financeiro em causa. Não inclui 
também reembolsos de montantes pagos pelo reclamante ou em seu nome a qualquer 
área de negócio ao nível do Banco, quando tais pagamentos não eram contratualmente 
devidos. No entanto, inclui juros de mora sobre tais montantes ou reembolsos acima 
referidos. 

“Reclamante” Significa uma pessoa que apresenta uma reclamação e inclui um:  

(i) cliente ou um potencial cliente/ cliente financeiro; titular da apólice; sucessor do 
titular da apólice; beneficiário ou sucessor do beneficiário; ou um representante 
devidamente mandatado;  

(ii) pessoa nomeada como a pessoa em relação à qual um fornecedor de produtos deve 
obter benefícios financeiros ou o sucessor dessa pessoa em título;  

(iii) pessoa cuja vida está segurada sob um produto financeiro que é uma apólice de 
seguro;  

(iv) pessoa que efectua o pagamento de um prémio ou de um montante de 
investimento em relação a um produto financeiro; 

(v) membro;  

(vi) pessoa cuja insatisfação esteja relacionada com a abordagem, solicitação de 
material de marketing ou publicidade ou um anúncio relativo a um produto financeiro, 
serviço financeiro ou serviço relacionado do prestador; ou 

(vii) que tenha um interesse directo no contrato, produto financeiro ou serviço 
financeiro relacionado com a reclamação, ou uma pessoa que represente uma das 
pessoas referidas nas alíneas (a) a (f). 

“Reclamação” Significa uma expressão de insatisfação apresentada por um reclamante a qualquer 
unidade de negócio do Banco, respeitante a um produto ou serviço financeiro fornecido 
ou prestado pelo Banco, ou a um contrato com o Banco relativo aos seus produtos ou 
serviços financeiros e indicando que:  
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(i) o Banco ou o(s) seu(s) prestador(es) de serviços ou o prestador de serviços da 
seguradora violaram ou não cumpriram um acordo, uma lei, uma regra ou um código de 
conduta que lhe é vinculativo ou ao qual subscreve; 

(ii) a má administração do Banco ou do seu prestador de serviços, ou uma acção 
deliberada ou negligente ou a ausência de acção, tiver causado ao reclamante danos, 
prejuízos, problemas ou inconvenientes substanciais; ou  

(iii) o Banco ou o(s) seu(s) prestador(es) de serviços tenham tratado o reclamante de 
forma injusta; e 

(iv) independentemente de tal expressão de insatisfação ser apresentada juntamente 
com ou em relação a uma consulta do cliente. 

“Política de Gestão de 
Reclamações (CMP)”  

Significa uma política que estabelece as normas e requisitos mínimos aplicáveis à 
gestão e resolução de todas as reclamações de clientes recebidas ao nível do Banco.  

“Estrutura de Gestão de 
Reclamações (CMF)” 

Significa um documento que especifica um conjunto de procedimentos em relação à 
gestão de reclamações que podem ser utilizados na tomada de decisões. 

“Consulta” O Banco destaca dois tipos de consultas, nomeadamente: 

“Consulta do Cliente” significa um pedido ao Banco por ou em nome de um cliente ou 
de um potencial cliente, de informações relativas a um produto financeiro, serviço 
financeiro ou processos relacionados (oferecidos pelo Banco), ou para realizar uma 
transacção ou acção em relação a qualquer produto ou serviço desse tipo. 

“Consulta do Titular da Apólice” significa um pedido à seguradora ou ao prestador de 
serviços da seguradora por um tomador de seguro ou em seu nome, de informações 
relativas às apólices, serviços ou processos afins da seguradora, ou para realizar uma 
transacção ou acção em relação a qualquer apólice ou serviço deste tipo. 

“Indemnização a título 
gracioso (´´ex gratia´´) / 
“pagamento em forma 
monetária ou na forma de 
um benefício ou serviço” 

Significa um pagamento por uma unidade de negócio do Banco a um reclamante como 
pagamento em forma monetária ou na forma de um benefício ou serviço destinada a 
resolver uma reclamação, mas em que o Banco não aceita a responsabilidade por 
qualquer perda financeira para o cliente em resultado do assunto reclamado e em que 
não existe qualquer obrigação ou responsabilidade associada à realização do referido 
pagamento. 

“Serviços de Consultoria 
Financeira e 
Intermediários (FAIS) 
Código Geral de 
Conduta” 

Um Código de Conduta, incluindo um conjunto de Normas, que exige que um prestador 
preste um serviço financeiro que inclua aconselhamento e serviços intermediários de 
forma honesta e que, em última análise, suporte o tratamento justo dos clientes. 

“Cliente Financeiro” Significa uma pessoa a quem é fornecido um produto financeiro, instrumento 
financeiro, serviço financeiro ou serviço.                           
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“Autoridade de Conduta 
do Sector Financeiro 
(FSCA) Normas de 
Conduta para Bancos” 

Um conjunto de Normas de Conduta como parte de uma Estrutura regulamentar de 
conduta de mercado promulgada pela FSCA para supervisionar o sector da banca a 
retalho e assegurar que sejam alcançados resultados justos para os clientes. 

“FNBM FirstRand” 

Se refere ao FirstRand Limited e às suas Subsidiárias e/ou Divisões e/ou Associadas que 
se enquadram no FSR Limited e que oferecem produtos financeiros e/ou serviços 
financeiros e inclui Concessões tais como: FNB, Direct Axis, WesBank, Toyota Financial 
Services, Volkswagen Financial Services, Motovantage Holdings, Rand Merchant Bank, 
Ashburton Investments, FirstRand Life e FirstRand Short Term Insurance, no entanto, 
exclui entidades transfronteiriças como a Aldemore e entidades sediadas no Reino 
Unido e Ilhas do Canal. 

“Reembolsado na 
Totalidade” 

Significa um pagamento em que o Banco aceita total responsabilidade em relação a 
uma reclamação de um cliente e paga um montante total de reembolso a ser reclamado 
por um cliente em relação à sua reclamação. 

“Reclamação de Alta 
Prioridade” 

Significa uma reclamação com prioridade devido ao risco de reputação associado à não 
gestão adequada deste tipo de reclamações. As reclamações no domínio público, 
publicadas através de canais de comunicação social como o Facebook, Twitter e Hello 
Peter são classificadas como reclamações de Alta Prioridade. As reclamações do CEO, 
ou seja, as dirigidas à atenção do executivo são também classificadas como de Alta 
Prioridade. 

“Parcialmente 
reembolsado” 

Significa um pagamento em que o Banco aceita uma responsabilidade parcial em 
relação a uma reclamação de um cliente e paga uma parte do montante do reembolso 
que é reclamado por um cliente em relação à sua reclamação. 

“Parcialmente aprovado” 

Significa uma reclamação, em que, após investigação da referida reclamação, as 
principais preocupações não foram consideradas correctas, contudo, algumas das 
preocupações ou questões levantadas pelo reclamante foram consideradas correctas 
e consideradas a favor do reclamante. 

“Potencial cliente 
financeiro de retalho” 

Significa uma pessoa que está em processo de aceitar um produto ou serviço com o 
Banco mas que ainda não é cliente do Banco e que regista uma reclamação em nome 
de um cliente financeiro retalhista ou em relação ao produto ou serviço que está em 
processo de aceitar. O potencial cliente retalhista só será considerado como reclamante 
na medida em que a reclamação esteja relacionada com a insatisfação do potencial 
cliente financeiro de retalho. 

“Potencial Cliente” 

Significa uma pessoa que solicitou ou contactou a instituição financeira / prestador de 
serviços financeiros para se tornar cliente da referida instituição financeira ou uma 
pessoa que foi solicitada pela instituição financeira / prestador de serviços financeiros 
para se tornar cliente ou que recebeu material de marketing ou publicidade em relação 
aos seus produtos e/ou serviços. 
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"Rejeitado” 

Significa uma reclamação que não foi aceite e que o FNB considera a reclamação como 
concluída após informar o reclamante de que não tenciona tomar qualquer outra 
medida para resolver a reclamação e inclui reclamações consideradas injustificadas ou 
inválidas, ou quando o reclamante não aceita ou não responde às propostas do 
fornecedor para resolver a reclamação. Isto incluirá as rejeições de reclamações nos 
termos das Regras de Protecção de Políticas ("PPR"). O aviso ao reclamante de que a 
reclamação foi rejeitada, deve incluir os detalhes do Regulador. 

“Prestador de Serviços / 
Fornecedores” 

Significa qualquer pessoa com quem a instituição financeira tenha celebrado um 
contrato, que não seja um representante ou prestador de serviços/fornecedor de uma 
seguradora, relativo à comercialização, distribuição, administração ou fornecimento de 
produtos financeiros, serviços financeiros ou serviços afins.  

“Tratar os clientes de 
forma justa” 

Significa uma abordagem regulamentar e de supervisão baseada em resultados 
concebida para assegurar que as instituições financeiras regulamentadas produzam 
resultados específicos e claramente definidos em termos de equidade para os clientes 
financeiros, alinhados com os seis princípios do TCF. 

“Aprovado” 

Significa uma reclamação que foi finalizada total ou parcialmente a favor do reclamante, 
de tal forma que o reclamante tenha aceite explicitamente que o assunto está 
totalmente resolvido; ou é razoável que o fornecedor assuma que o reclamante o 
aceitou; e todos os compromissos assumidos pela instituição financeira/prestador para 
resolver a reclamação tenham sido cumpridos ou o reclamante tenha indicado 
explicitamente a sua satisfação com quaisquer disposições para assegurar que tais 
compromissos sejam cumpridos pelo prestador de acordo com um prazo aceitável para 
o reclamante. 
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