
1. Cartão “Premium”
1.1. O Cartão “Premium” é propriedade da Teixeira Duarte - Engenharia e Construções (Angola)
Limitada (doravante “TD”), sendo Cliente a pessoa singular ou coletiva que aceita estas
Condições Gerais de Uso, considerando-se que a utilização do Cartão, pelo Titular, implica o
pleno conhecimento e integral aceitação das presentes Condições Gerais de Uso, bem como a
existência de um contrato de Arrendamento / Utilização de Espaços / Prestação de Serviços com
a TD.
1.2. O Cliente é o Titular, que será o portador e utilizador de cada Cartão (“Titular” ou
“Cliente”).
1.3. O Cartão “Premium” é válido em todos os pontos de venda dos Parceiros aderentes, assim
como em qualquer outro parceiro a quem a TD venha a alargar este direito de utilização.
1.4. A TD reserva-se o direito de cobrar por cada Cartão de substituição (2ª Via) um valor
unitário de 2.000 Kz (dois mil kwanzas), montante este que poderá ser livremente e a qualquer
momento alterado pela TD.

2. Regras do desconto e seu exercício
2.1.O Cartão Premium permite o acesso a descontos, benefícios e promoções, de acordo com as
condições promocionais em vigor, sobre os produtos e serviços adquiridos e/ou contratados,
referidos em 1.3., não sendo acumulável com outro tipo de benefícios, descontos ou promoções.
2.2. Os descontos, benefícios e promoções não são acumuláveis entre si. Prevalece o maior
desconto ou promoção.
2.3. A TD reserva-se o direito de não aplicar o desconto comercial a determinados produtos e
serviços.
2.4. A TD reserva-se o direito de, a qualquer momento, alterar e/ou cancelar os benefícios e
descontos do Cartão Premium

3. Produção de efeitos
3.1 A produção de efeitos dos direitos e obrigações decorrentes das presentes condições gerais
inicia-se a partir da data da assinatura do presente documento.

4. Propriedade, Titularidade do Cartão e Cartão Adicional
4.1. O Cartão é pessoal, intransmissível e da inteira responsabilidade e uso exclusivo do Titular.
4.2. O Cliente pode, com a assinatura da proposta de adesão, ou posteriormente, solicitar a
emissão de um máximo de 2 (dois) Cartões adicionais (máximo de 3 (três) Cartões por conta-
cliente), os quais ficam vinculados à mesma conta-cliente, para uso de terceiros (doravante
designados por “Titulares Adicionais”), cabendo ao Cliente informar os Titulares Adicionais das
Condições Gerais de Uso do Cartão “Premium”, bem como garantir o cumprimento destas
Condições por parte de todos os Titulares.

5. Validade, Cessação, Caducidade
5.1. O presente Cartão tem uma validade de 12 (doze) meses consecutivos, contados da data de
celebração das Condições Gerais de Uso, nos termos do número 3.1.
5.2. Sem prejuízo do referido no número 5.1., o uso do Cartão é denunciável a todo o tempo por
qualquer uma das Partes, mediante comunicação escrita à outra Parte, enviada nos termos do
número 14., sendo que a denúncia produzirá os seus efeitos no prazo de 3 (três) dias úteis,
contados da Recepção da respetiva comunicação escrita.
5.3. Não obstante o referido nos números 5.1. e 5.2., a TD poderá cancelar o Cartão ao Cliente,
sem necessidade de qualquer comunicação prévia para o efeito, caso o Cliente apresente um
saldo devedor com uma antiguidade superior a 30 dias.
5.4. O presente Cartão caduca automaticamente sempre que o Contrato de Arrendamento /
Utilização de Espaços / Prestação de Serviços celebrado entre a TD e o Cliente termine.
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6. Bloqueio e Restituição do Cartão
6.1. A TD pode inibir temporariamente o uso do Cartão, ou exigir a sua restituição, quando
ocorram fundadas razões de segurança, nomeadamente, se a TD:
• Tiver conhecimento da perda, furto, roubo ou falsificação do Cartão, caso em que atribuirá um

novo Cartão ao Titular;
• Tiver conhecimento de uso fraudulento do Cartão ou de qualquer outra irregularidade da qual

possa resultar prejuízo para a TD, para o seu sistema de Cartões ou para o Cliente; ou
• Verificar o incumprimento de obrigações decorrentes da aceitação das presentes Condições

Gerais de Uso.

7. Utilização do Cartão
7.1. Sempre que o Titular usar o Cartão presencialmente, deverá confirmar e autorizar o valor da
compra, e exibir, sempre que solicitado, um elemento de identificação válido.

8. Perda, Furto, Roubo ou Falsificação
8.1. O Titular é responsável pela guarda, uso correto e manutenção do Cartão, não autorizando o
seu uso por terceiros, sem prejuízo do seu uso pelos Titulares Adicionais.
8.2. Em caso de perda, furto, roubo ou falsificação do Cartão, o Titular avisará a TD, de imediato,
solicitando o bloqueio do mesmo e respetiva emissão de uma 2ª via do cartão, mediante
apresentação de documento de identificação do Titular.
8.3. O Titular é responsável pelo uso abusivo do Cartão, devido a perda, furto, roubo ou
falsificação.

9. Alteração das condições gerais de uso do Cartão
9.1. A TD reserva-se o direito de alterar, substituir ou cancelar as presentes condições gerais de
uso do Cartão. Para o efeito, bastará a publicação das condições gerais de uso do Cartão
atualizadas, no site do Cartão Premium, facto que o Titular desde já aceita e reconhece.

10. Alterações referentes ao titular do Cartão
10.1.O Cliente deve avisar de imediato, e por escrito, a TD, nos termos do número 14., de
qualquer alteração dos dados pessoais fornecidos na proposta de adesão, ou da situação
financeira e/ou patrimonial que possa influenciar o cumprimento das presentes Condições Gerais
de Uso.

11. Cessão da posição e de créditos
11.1. O Cliente desde já autoriza a TD a ceder a sua posição ou os seus créditos a qualquer outra
sociedade. Caso o Cliente não aceite a cessão, deverá fazer cessar as presentes Condições Gerais,
nos termos do 5.2.
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12. Protecção de dados
12.1 O Titular autoriza que os seus dados pessoais recolhidos pela TD sejam processados e
armazenados informaticamente, destinando-se à análise e gestão do Cartão “Premium” e à
execução de ações de marketing direto, através de qualquer canal de comunicação,
nomeadamente através da utilização de correio para endereço postal ou eletrónico, SMS, MMS ou
outras formas de chamada automática. A TD garante a confidencialidade dos dados relativos ao
Titular. As omissões, inexatidões e falsidades são da responsabilidade do Titular, podendo dar
lugar à cessação imediata do presente Contrato.
12.2. O Titular autoriza igualmente a consulta, a utilização e a cedência dos dados pessoais
disponibilizados, sob absoluta confidencialidade, a entidades terceiras pertencentes ao grupo
empresarial onde se insere a TD, para fins de informação e promoção de bens e serviços
comercializados por estas entidades.

13. Lei aplicável e foro competente
13.1. A lei aplicável às presentes Condições Gerais de Uso é a lei Angolana.
Para litígios relacionados com a interpretação, validade e execução das presentes Condições Gerais
de Uso ou que delas decorram, é competente o foro do Tribunal Provincial de Luanda.

14. Comunicações
Quaisquer notificações ou outras comunicações que a TD venha a fazer nos termos decorrentes da
aceitação das presentes Condições Gerais de Uso considerar-se-ão validamente efetuadas desde
que publicadas no site do Cartão Premium.
Quaisquer notificações ou outras comunicações que o Titular do Cartão venha a dirigir à TD
considerar-se-ão validamente efectuadas desde que enviadas, por escrito, para a sede social da
mesma:

Teixeira Duarte - Engenharia e Construções (Angola), Limitada, com sede na Av. de Pedro Castro Van -
Dúnem Loy, Bairro Morro Bento (Maxipark), nº387 ∙ Luanda

TD

_____________________________

CLIENTE

_____________________________
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