CHECK-LIST DE OPEs - INVISÍVEIS CORRENTES
SERVIÇOS
Tipo de Operação

Documentos especificos a apresentar ao Balcão

Serviços de Seguros
1.1. Prémios de seguros
relativos a mercadorias
(a)

1.2. Indeminização de seguros
relativos ao tráfego de
mercadorias requerido
pelo exportador (a)

1.3. Indeminização de seguros
relativos ao tráfego de
mercadorias requerido
pela seguradora (em
Angola) (a)

-

Contrato ou nota de encomenda da mercadoria que contenha as condições da respectiva
transação, designadamente quanto ao local e forma de efectivação do seguro;

-

Factura do prémio de seguro ou recibo da própria seguradora;

-

DU provisório da mercadoria;

-

Factura definitiva referente a mercadoria a importar.

-

Prova documental de que o requerente (residente) recebeu da seguradora nacional a verba
que pretende transferir a favor do Cliente estrangeiro;

-

Apólice do seguro ou certificado;

-

Nota de cálculo do valor da indeminização a transferir;

-

Factura comercial da mercadoria;

-

Relatório da entidade encarregada de analisar os prejuízos;

-

Prova de que foi recebido o valor da mercadoria exportada, objecto da indeminização.

-

Documento justificativo do valor a transferir passado pela empresa beneficiária do
pagamento;

-

Apólice de seguro;

-

Factura comercial da mercadoria;

-

Parecer da entidade angolana competente;

-

Relatório (survey report ) da entidade encarregue de analisar os prejuízos, sempre que
existam.

Se o relatório (survey report ) estabelecer o valor da indeminização, é suficiente este elemento acompanhado de carta
esclarecedora da operação da empresa seguradora.

1.4. Pagamentos de Prémios
de Seguros por
particulares (seguro
pessoal feito no
estrangeiro) (a)

-

Carta da companhia seguradora estrangeira de que conste o valor devido ou extracto da
conta corrente;

-

Apólice ou contrato de resseguro.

1.5. Resseguros (a)

-

Carta da companhia seguradora estrangeira de que conste o valor devido ou extracto da
conta corrente;

-

Apólice ou contrato de resseguro;

-

Autorização da competente entidade angolana responsável pela supervisão da actividade de
seguros;

-

Contrato de seguro celebrado entre a seguradora nacional e o beneficiário.

