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BOAS PRATICAS A ADOPTAR NA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS 

Estimados Clientes, 

O Banco Keve, em obediência às recomendações veiculadas pelas autoridades angolanas sobre o 

Covid-19, está igualmente empenhado em ajudar na contenção desta pandemia. 

Assim, recomendamos aos nossos Clientes que recorram aos nossos Balcões apenas em caso de 

absoluta necessidade.  

Apelamos ainda aos nossos Clientes a evitarem o manuseamento de Dinheiro e optarem por 

pagamentos com Cartão, ou recorram aos nossos Canais Digitais dentre os quais o Internet 

Banking. 

Informamos ainda que a partir do dia 24/03/2020 o atendimento nos nossos Balcões será feito à 

porta fechada, devendo os Clientes acederem ao interior dos mesmos num número não superior a 

três, observando sempre a distância mínima de segurança de um metro e respeitando as seguintes 

prioridades: 

 Gestantes; 

 Idosos; 

 Portadores de deficiências; 

 Agentes da Segurança e Ordem Interna. 

O horário de atendimento ao público sofrerá um ajustamento, que será comunicado 

oportunamente. 

O nosso sistema de Internet Banking está padronizado para trazer-lhes todo o conforto e segurança 

diária a que estão habituados. Podem utilizar o nosso serviço de Internet Banking - iKeve através 

do endereço www.bancokeve.ao 

Quando não for possível usar meios digitais para fazer Transferências, Pagamentos de Serviços, 

Levantamentos sem Cartão ou carregamentos de telemóvel, utilizem o Cartão Multicaixa nas 

máquinas ATM, minimizando desta forma os contactos pessoais.  

Apelamos aos nossos estimados Clientes a privilegiarem o levantamento de quantias até AOA 

50.000,00 (Cinquenta mil Kuanzas) nos Multicaixas. 

Apelamos ainda aos Clientes que ainda não têm os nossos serviços de Internet Banking e o Cartão 

Multicaixa, a dirigirem-se ao Balcão mais próximo para solicitar a adesão. 

Se não tm smartphone ou acesso à internet, podem utilizar o nosso serviço Keve SMS, onde 

poderão efectuar todas as operações através de um simples SMS.  

Para mais informações, dirijam-se ao Balcão Keve mais próximo, consultem o Gestor de Conta ou, 

o nosso Site www.bancokeve.ao para mais informações. 

Privilegiem o contacto com o vosso Gestor por telefone, e-mail ou utilizem o serviço de Apoio ao 

Cliente através do número: +244 225 679 800 ou através do email 

faleconnosco@bancokeve.ao 

Com uma maior utilização de meios digitais e de contratação de serviços à distância, recomendamos 

o reforço dos cuidados a ter em termos de segurança online. 

Previnam-se e evitem o contágio desta pandemia. 

Banco Keve, o Banco à Sua Medida 
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