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O BAO, Banco da África Ocidental, ajustou muito recentemente o seu tarifário de forma a 
refletir vantagens e benefícios adicionais para os seus clientes atuais e potenciais.

Esse ajustamento inclui desde logo a disponibilização de forma gratuita de um conjunto de 
novos produtos como o sistema de alerta por SMS, o mobile Banking e o internet Banking.

Assim, a despesa de manutenção de conta passa a ser de 2.500 FCFA, mas incluí de forma 
gratuita o seguinte: cartão bancário BAO Visa, o sistema de alerta por SMS, o mobile 
Banking e o internet Banking. 

O custo de levantamento direto também sofreu um aumento, mas os clientes podem fazer 
os levantamentos utilizando outros meios mais baratos. Por exemplo: um caderno de 5 
cheques custo apenas mil francos CFA (200 francos cada). O cartão bancário já está incluído 
na despesa de manutenção da conta, e os levantamentos nos ATM’s (multibanco) do BAO 
são gratuitos. Isto sem fazer referência a outros meios associados com o Mobile Money em 
parceria com a MTN.

De uma forma resumida os nossos clientes podem contar com a seguinte oferta:

A Conta à Ordem BAO passa agora a incluir, gratuitamente, os seguintes 
produtos/serviços:

   • Cartão BAO VISA – cartão de débito:
         � Sem custos de adesão: 0 FCFA;
         � Sem custos de anuidade: 0 FCFA;
         � Sem custos de renovação: 0 FCFA;
         � Sem custos de gestão mensal: 0 FCFA;
         � Sem custos de levantamento de dinheiro nos ATM’s do BAO: 0 FCFA

         Com o cartão BAO VISA o cliente poderá de forma gratuita consultar o seu saldo no
         ecrã, efetuar levantamento de dinheiro e ainda comprar saldo MTM a partir do
         multibanco.
         Ou seja, para consultar o saldo, ou efetuar levantamento de dinheiro, não há
         necessidade de o cliente se deslocar ao Banco e perder tempo nas filas de espera.
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   • BAOnet – serviço de internet banking do BAO:
         � Este serviço não tem custo de adesão, nem de gestão mensal: 0 FCFA;

         A partir de um computador, ou laptop, ligado a internet, o cliente poderá consultar o
         seu saldo, consultar os movimentos da sua conta, efetuar e programar transferências,
         entre outras opções.
         Sem necessidade do cliente se deslocar ao Banco e perder tempo nas filas de
         espera.

   • BAOmobile – serviço de internet banking do BAO, por meio de um aplicativo,
      Android ou iOS, instalado no seu smarphone ou tablet:
          �  Este serviço não tem custos de adesão, nem de download, nem de gestão mensal:
             0 FCFA;

         A partir de um smartphone, ou tablet, pode descarregar o aplicativo BAOmobile, no
         Play Store ou App Store, e instalar.
         Com o aplicativo BAOmobile o cliente poderá, a partir do seu smartphone ou tablet,
         consultar o seu saldo, consultar os movimentos da sua conta, efetuar e programar
         transferências, e entre outras operações.
         Sem necessidade do cliente se deslocar ao Banco e perder tempo nas filas de
         espera.

   • BAOsms – serviço de SMS banking do BAO:
          � Este serviço não tem custos associados: 0 FCFA;

            BAOsms é um serviço de alerta automático e instantâneo por SMS no telemóvel do
            cliente, de todos os movimentos de débito ou crédito, na sua conta;

O leque de produtos incluídos na Conta à Ordem do BAO, oferecem ao cliente 
possibilidade de consultar o saldo, e efetuar levantamentos, gratuitamente, e sem 
ter de se deslocar ao BAO, poupando assim o seu tempo e o seu dinheiro.
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Os clientes do BAO têm ainda outras opções e soluções para movimentar e levantar o seu 
dinheiro:

   • Cheque:
          � Que tem um custo de apenas 200 FCFA por cada cheque;
            O cheque pode ser passado em nome do próprio cliente, ou em nome de uma outra
            pessoa que pode fazer o levantamento de dinheiro.

   • Push & Pull - permite a transferência instantânea de dinheiro:
          � da Conta BAO para MTN Mobile Money;
          � e de MTN Mobile Money para a Conta BAO;
            Ou seja, o cliente pode transferir dinheiro da sua Conta BAO para a sua conta MTN
            Mobile Money, e efetuar o levantamento de dinheiro em qualquer estabelecimento
            autorizado para o efeito, que são vários espalhados por todo o território nacional.

Portanto, se o cliente tem a sua disposição soluções gratuitas que o BAO lhe 
oferece, e outras soluções com custos reduzidos, não tem necessidade de ir ao 
balcão do BAO para efetuar levantamento sem cheque, que tem um custo de 5.000 
FCFA mais taxas.

De uma forma geral, com as novas condições tarifárias, e de produtos e serviços, o cliente 
tem várias vantagens que lhe facilitam o dia-a-dia, ou seja, sem necessidade de passar 
horas em filas de espera para consultar o saldo ou efetuar levantamento de dinheiro, e 
ainda, sem custos.
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Relações com a imprensa:

         (+245) 955705234 / 955436228

         mkt@baogb.com


