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Quem pode obter o Micro crédito
Angolanos e estrangeiros (c/residência permanente) que:


Possuam idade igual ou superior à 18 anos;



Apresentem iniciativa empreendedora;



Sejam proprietários de um micro ou pequeno negócio legal e
localizado em qualquer uma das 18 províncias do País;



Apresentem viabilidade económico-financeira;



Não apresentem restrições cadastrais



Tenham capacidade de gerar o auto-emprego e emprego;



Desenvolvam actividade empreendedora que não prejudique o
meio ambiente;



Tenham dificuldades de acesso ao crédito clássico. De forma
geral, entendemos, micro e pequenas empresas, como sendo
pessoas jurídicas na regulamentação vigente, ou ainda,
empreendedores que apresentem as informações solicitadas,
desde que constatada sua veracidade pelo Analista/Gestor de
Microcrédito, garantindo assim a finalidade do empréstimo,
conforme as boas práticas e em obediência as regras de
compliance.

Quem Pode Aderir
1. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
2. Profissionais Liberais e Autónomos de diversos sectores da economia
3. Outros profissionais autónomos que actuem nos sectores Saúde,
Educação e diversos
4. Pessoa Singular
5. Pessoa Colectivas
No segmento de negócio, promovemos o acesso a toda as actividades
empresariais desde que estejam no âmbito da lei, tenha a dimensão de
micro negócio e com actividade aberta no mínimo entre 5 e 8 meses
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NOTA: Quanto mais rápido completar e legível for a documentação
exigida, apresentada, rápido terá resposta da análise de empréstimo
por parte da instituição.

Vantagens em aderir ao Micro Crédito
Comodidade e Flexibilidade
Poderá a receber o crédito em qualquer banco do Pais em curto
tempo

Facilidade e Rapidez
De uma forma extremamente simples e rápida terá acesso ao crédito
com menos burocracia

Segurança / Confidencialidade
Garante total segurança e confidencialidade nas operações
efectuadas. Utilizando a mas avançada tecnologia de Protecção de
dados e complementada com informações confidenciais.
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CRÉDITO EMPRESAS

•Carta dirigida à Direcção da Crediangolar a solicitar o crédito
•Alvará Comercial, ou o Alvará provisório
•DAR anexando o DLI.
•Diário da República.
•Cartão de Contribuinte.
•Certificado de Admissibilidade.
•Certidão.
•Estatutos da Sociedade
•Registo Estatístico.
•Cópia do Bilhete de Identidade.
•Duas fotografias tipo passe.
•Extractos bancários dos bancos com quem trabalham. (se houver)
•Registos contabilísticos de todas as receitas e despesas, (fluxo de caixa
mensal).
•Plano de Investimentos.

Nota: Declaração de idoniedade Financeira do banco onde tem os
redimentos domiciliado é de caríz obrigatório
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CRÉDITO PARA PARTICULARES

•Carta dirigida à Direcção da Crediangolar a solicitar o crédito.
•Declaração de Serviço (actualizada).
•Recibos de vencimento (3 Últimos meses).
•Cartão de Contribuinte do solicitante e do cônjuge( se aplicável).
•Uma cópia do Bilhete de Identidade do solicitante e do cônjuge( se
aplicável).
•Duas fotografias
•Extracto bancário do banco no qual trabalha de 6 últimos meses. (se
houver)
Nota: Declaração de idoniedade Financeira do banco onde tem os
redimentos domiciliados é de caríz obrigatório

AVALISTA/FIADOR DOCUMENTOS APRESENTAR



Bilhete de identidade atualizado



Contribuinte do cliente



Carta de consentimento de empréstimo com relação ao Mutuário



Recibo de vencimento dos últimos 3 meses



Extracto bancário dos últimos 6 meses



Declaração do serviço
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CRÉDITO PARA COMERCIANTE EM NOME INDIVIDUAL

 Carta dirigida à Direcção da Crediangolar a solicitar o crédito
 Copia do bilhete de identidade
 Copia do cartão de contribuinte
 2 fotografias
 Factura Pó-forma ( em caso de aquisiçao de activos fixos oi
mercadorias)

 Declaração do mercado ou cartão de ambulante.
AVALISTA/FIADOR DOCUMENTOS APRESENTAR



Bilhete de identidade atualizado



Contribuinte do cliente



Carta de consentimento de empréstimo com relação ao Mutuário



Recibo de vencimento dos últimos 3 meses



Extracto bancário dos últimos 6 meses



Declaração do serviço

Nota: Neste caso é de cariz obrigatorio apresntação de um avalista.
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MODELO DE CARTA MICROCRÉDITO
Á
Crediangolar Microcrédito Lda

Data:

Assunto: Solicitação de Empréstimo

Eu……………………………………………Estado civil…………Distrito…....
Nascido aos____/____/____rua……………. Província de…………………. ….
Portador Bilhete de Identidade.nº…………………. Emitido em…………….
Passado pelo arquivo de Identificação de………………….
aos____/____/____ Município do……………Tendo a conta domiciliada no
banco…...Sob o nº………………………….
Venho mui respeitosamente, solicitar á Crediangolar Microcrédito LDA, o
valor de () …………………………., destina-se para
……………………………………. e comprometo-me em reembolsar o valor
no prazo de………… de acordo as modalidades em vigor nesta
Instituição.
Sem outro assunto subescrevo-me com elevada estima e
consideração.

TELEFONE:
E-MAIL:

Proponente

_________________

Cônjuge

_______________

Luanda aos ….. de Setembro 2020
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MODELO DE CARTA PARA COMPROMISSO DE AVALISTA
Á
Crediangolar Microcrédito Lda
Data:

Assunto: Compromisso de Avalista

Eu……………………………Estado civil………………. Distrito………Nascido
aos___/____/___rua………………..Província de………………...portador do
Bilhete de Identidade nº…………………emitido em ………….passado
pelo arquivo de identificação de………….. aos____/____/_____Município
do……………. Funcionário da Empresa……………com a
função……………………Banco domiciliado………Nº de
conta………………….
Venho através desta declarar que assumo o compromisso de ser
avalista do cliente em causa, que solicitou um Empréstimo na
ordem……………………. para aquisição, de cujo o prazo de reembolso
é de ……………. De acordo as modalidades em vigor nesta Instituição,
caso que o mutúario não pague o compromisso até a liquidação total.
Saudações laborais.

Contacto Telefónico:

Avalista
_______________

Cônjuge
_________________

Luanda aos …. de Setembro de 2020
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TERMO DE FIANÇA
Eu……………………………Estado civil………………. Distrito………Nascido
aos___/____/___rua………………..Província de………………...portador do
Bilhete de Identidade nº…………………emitido em ………….passado
pelo arquivo de identificação de………….. aos____/____/_____

Vem pelo presente termo assumir, perante a RMARCA –
Microcrédito,Lda Mutúante,inteira e pessoal responsabilidade pelas
obrigações contraídas pelo Sr.(a)..........................................,identificada
no acordo de financiamento, como mutúario, que resutem do acordo
de concessão de microcrédito, celebrado com a RMARCA, aos
.......de......2020, no valor de AKZ..............(valor por extenso), incluindo
juros compensatórios ou de mora, comissões, encargos fiscais, cláusulas
penais, despesas extrajudiciais e judiciais a que o reembolso de tais
quantias venha a dar causa e pelas quais responderão junto da
RMARCA,LDA, autorizando e mantendo inteiramente subsistente a
fiança até a liquidadção da dívida resultante da concessão do
microcrédito por si afiançado, subsistindo a presente fiança a qualquer
reforma ou prorrogação dessa mesma responsabilidade e bem assim
daquelas que, por novação, venha sustitui-la.

Luanda, ..... de..... de 2020

.....................................................
Assinatura do mutúario
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FICHA SÍNTESE DOS PRODUTOS

ANGOLAR PRODUÇÃO RURAL: Tal como o nome indica, é destinado a
actividades rurais, tais como agricultura, pesca, etc. No crédito agrícola
os grupos têm acesso aos meios necessários para desenvolver as suas
actividades, nomeadamente insumos e equipamentos.
MONTANTE
 Montante mínimo:100.000,00 AKZ
 Montante máximo:7.000.000,00 AKZ
MATURIDADE
 Mínimo: 3 meses
 Máximo: 24 meses
 Carência: 6 meses
CONDIÇÕES DE REEMBOLSO: Prestações mensais fixas de capital e juros
debitadas automaticamente(Instrução permanente) na conta do
cliente no banco nas respectivas datas de vencimento.
Possibilidade de antecipação de capital e juros, deste que as 5 (cinco)
primeiras prestações estejam liquidadas.
CONDIÇÕES DE ACESSO: Domiciliação de rendimentos
preferencialmente bancarizados.
GARANTIA: Contrato Mutúo e termo de fiança.
CO-DEVEDOR E AVALISTA
 Documentação dos co-devedores (BI e NIF);
 Comprovativos de rendimentos (recibo de salário, extracto de
conta e outros);
 Declaração de serviço (caso seja assalariado);
 Declaração de outros rendimentos (se aplicável);
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FICHA SÍNTESE DOS PRODUTOS

ANGOLAR JOVEM EMPREENDEDOR: É um produto vocacionado para
micro empresários, que necessitem de valores mínimos para o
desenvolvimento da sua micro-empresa com uma pequena estrutura em
termos de organização e volume de negócio, em determinada
actividade comercial.
MONTANTE
 Montante mínimo:60.000,00 AKZ
 Montante máximo:2.500.000,00 AKZ
MATURIDADE
 Mínimo: 3 meses
 Máximo: 12 meses
CONDIÇÕES DE REEMBOLSO: Prestações mensais fixas de capital e juros
debitadas automaticamente(Instrução permanente) na conta do
cliente no banco nas respectivas datas de vencimento.
Possibilidade de antecipação de capital e juros, deste que as 5 (cinco)
primeiras prestações estejam liquidadas.
CONDIÇÕES DE ACESSO: Domiciliação de rendimentos
preferencialmente bancarizados.
GARANTIA: Contrato Mutúo e termo de fiança.
CO-DEVEDOR E AVALISTA
 Documentação dos co-devedores (BI e NIF);
 Comprovativos de rendimentos (recibo de salário, extracto de
conta e outros);
 Declaração de serviço (caso seja assalariado);
 Declaração de outros rendimentos (se aplicável);
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FICHA SÍNTESE DOS PRODUTOS
ANGOLAR SOLIDÁRIO: é dirigido a grupos de 4 a 7 pessoas, que
precisamente por estarem inseridos num grupo, conseguem reunir o
mínimo de garantias exigidas pela RMARCA,Lda, de forma a poderem
ter acesso ao microcrédito. Classificamos este método como Caução
Solidária, sendo que uns avalizam os outros, uns são responsáveis e
responsabilizados pelos outros membros do grupo.
MONTANTE
 Montante mínimo:60.000,00 AKZ
 Montante máximo:4.500.000,00 AKZ
MATURIDADE
 Mínimo: 3 meses
 Máximo: 12 meses
 Possibildade de carência:1 mês
CONDIÇÕES DE REEMBOLSO: valor do microcrédito é pago em
prestações fixas, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, de
acordo com o negócio do grupo ou com a entrada de receitas do
referido negócio.
Possibilidade de antecipação de capital e juros, deste que as 5 (cinco)
primeiras prestações estejam liquidadas.
CONDIÇÕES DE ACESSO: Domiciliação de rendimentos
preferencialmente bancarizados.
GARANTIA: Contrato Mutúo e termo de fiança.
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FICHA SÍNTESE DOS PRODUTOS

ANGOLAR MULHER: Linha de financiamento para apoiar pequenos
negócios que tenham mulheres como proprietárias ou sócias, para
estimular o empreendedorismo feminino e gerar emprego.Podem ser
Microempreendedoras Individuais (MI), Empresária Individual (EI), e
também empreendedoras informais ou profissionais autônomas, que
precisam modernizar ou ampliar as atividades em negócios, comércio
ou serviços.
MONTANTE
 Montante mínimo:60.000,00 AKZ
 Montante máximo:1.500.000,00 AKZ
MATURIDADE
 Mínimo: 3 meses
 Máximo: 12 meses
CONDIÇÕES DE REEMBOLSO: valor do microcrédito é pago em
prestações fixas, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, de
acordo com o negócio do grupo ou com a entrada de receitas do
referido negócio.
Possibilidade de antecipação de capital e juros, deste que as 5 (cinco)
primeiras prestações estejam liquidadas.
CONDIÇÕES DE ACESSO: Domiciliação de rendimentos
preferencialmente bancarizados.
GARANTIA: Contrato Mutúo e termo de fiança.
CO-DEVEDOR E AVALISTA
 Documentação dos co-devedores (BI e NIF);
 Comprovativos de rendimentos (recibo de salário, extracto de
conta e outros);
 Declaração de serviço (caso seja assalariado);
 Declaração de outros rendimentos (se aplicável);
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FICHA SÍNTESE DOS PRODUTOS
ANGOLAR COLABORADOR: Para aumentar a motivação dos
colaboradores do GRUPO SANEP, a CREDIANGOLAR, criou um produto
de microcrédito destinado a estes.
MONTANTE
 Montante mínimo:60.000,00 AKZ
 Montante máximo:3.500.000,00 AKZ
MATURIDADE
 Mínimo: 3 meses
 Máximo: 12 meses
CONDIÇÕES DE REEMBOLSO: Prestações mensais fixas de capital e juros
debitadas automaticamente(Instrução permanente) na conta do
cliente no banco nas respectivas datas de vencimento.
Possibilidade de antecipação de capital e juros, deste que as 5 (cinco)
primeiras prestações estejam liquidadas.
CONDIÇÕES DE ACESSO: Colaboradores do Grupo SANEP, que tenha
um contracto vigente de acordo com período de amortização do
microcrédito.
GARANTIA: Contrato Mutúo e termo de fiança e seguro de vida.
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NOTA(1): No caso em que o cliente apresenta como garantia o
equipamento a ser adquerido, o mesmo deve ser acompanhado por
um seguro de multirrisco, que pode ser tratado na PROTTEJA SEGUROS
NOTA(2): Penhor de imóvel, no caso em que o cliente apresenta como
garantia o seu imóvel,a garantia deve ser acompanhada pelo relatório
de avaliação do imovel para podermos aferir se o imóvel apresentado
serve como cobertura do microcrédito.
NOTA(3): Penhor do terreno, no caso em que o cliente apresenta como
garantia um terreno,a garantia deve ser acompanhada pelo relatório
de avaliação do terreno para podermos conferir se o imóvel
apresentado serve como cobertura do microcrédito.
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