
ATENDIMENTO À PORTA 
FECHADA

Para mais informações:
Linha Caixadirecta Angola 24H
+244 226 424 424
www.caixaangola.ao

Descarregue já a App Caixa Angola 
e tenha o seu Banco sempre à mão.

A situação mundial de pandemia causada pelo vírus COVID-19, que já afecta mais de
180 países em todo o mundo e que já se encontra confirmada também no nosso País,
obriga-nos a implementar medidas extraordinárias para prevenir a propagação e
transmissão deste vírus e assim garantirmos a segurança dos nossos Clientes,
Colaboradores e Parceiros.

Com este objectivo e enquanto se mantiver a situação de Estado de Emergência, o
atendimento a Clientes nas Agências e Centros de Empresa Caixa Angola, será realizado
à porta fechada, pelo que informamos o seguinte:
1. Dirija-se às Agências ou Centros de Empresa apenas se for absolutamente

necessário;
2. Agende a sua visita às Agências ou Centros de Empresa com o seu Gestor de Cliente;
3. Só as Agências realizarão o atendimento de visitas não agendadas, sendo estas

garantidas por ordem de chegada, devendo a espera ser realizada no exterior das
agências e verificando-se a distância mínima de segurança de 1 metro;

4. No interior de cada agência serão recebidos no máximo 2 clientes em simultâneo;
5. No contacto no interior das Agências, mantenha a distância com o seu gestor ou

atendedor, evite o contacto com as superfícies e utilize o gel de desinfecção que
teremos disponível para si à entrada e à saída das nossas instalações.

Privilegie a utilização dos Canais Digitais, como o Internet Banking, a App Caixa Angola
ou o Site Institucional e ainda o ATM Center mais perto de si e garanta com toda a
comodidade e segurança a realização das suas operações bancárias do dia a dia.
O Caixa Angola encontra-se a acompanhar de perto a situação da evolução da
propagação do vírus COVID-19 em Angola, pelo que estas medidas verificar-se-ão
enquanto se mantiver a situação de Estado de Emergência.

Esteja Onde Estiver, Estamos Consigo.
Caixa Angola
Juntos Pela Saúde de Todos

http://www.caixaangola.ao
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