
 

Aos dias ___ de ______
____________________(Nome), notaria
compareceu como Outorgante (representado):
representado) _______________________, (estado 
_______________, residente em _______________, pessoa
exibição do seu bilhete de identidade nº 
Identificação Civil e Criminal em S. Tomé, 
___________________________________________
instrumento, constitui seu bastante procurador ____________(Nome
_________ (estado civil), __________ natural de ________________, distrito de 
_______________, residente em ________________, a quem concede poderes necessários 
para junto do Banco Internacional de S. Tomé e Príncipe realizar os seguintes atos na (s) sua 
(s) conta (s) número (s): 

- Efetuar levantamento de qualquer montante em dinheiro;

- Efetuar transferências conta a conta e/ ou transferência para o exterior;

- Requerer e assinar cheques;

- Constituir/ liquidar depósitos a prazo;

- Solicitar saldos bem como extratos;

- Permitir o acesso à conta via internet 

- Solicitar o cartão de débito; 

- Contrair empréstimo (mútuo)

- Constituir hipoteca e celebrar escrituras públicas;

- Constituir penhor; 

- Prestar aval e/ ou fiança; 

- Emitir procuração irrevogável a favor do BISTP;

- Celebrar acordos extrajudiciais;

- Celebrar a dação em cumprimento e atos inerentes;

 

O mesmo poderá assinar todos os documentos necessários par
a que tudo dará por firme e válido como se ele próprio f

 

S. Tomé, _____ de ____________________ de ________

(assinat

  

 

 

PROCURAÇÃO 

___ de _________ de dois mil e ______, perante mim 
____________________(Nome), notariado da Direção do Registo e Notariado em S. Tomé, 

como Outorgante (representado): ____________________________ (Nome do 
_______________________, (estado civil), natural de __________, distrito de 

ente em _______________, pessoa cuja identidade verifiquei pela 
ão do seu bilhete de identidade nº ___ de ___/____/____ emitido pelos Serviços de 

Identificação Civil e Criminal em S. Tomé, 
___________________________________________. E por ela foi dito: Que pelo presente 
instrumento, constitui seu bastante procurador ____________(Nome 

, __________ natural de ________________, distrito de 
_______________, residente em ________________, a quem concede poderes necessários 

junto do Banco Internacional de S. Tomé e Príncipe realizar os seguintes atos na (s) sua 

levantamento de qualquer montante em dinheiro; 

Efetuar transferências conta a conta e/ ou transferência para o exterior; 

Requerer e assinar cheques; 

Constituir/ liquidar depósitos a prazo; 

Solicitar saldos bem como extratos; 

Permitir o acesso à conta via internet – “Kwa Non” 

 

Contrair empréstimo (mútuo); 

Constituir hipoteca e celebrar escrituras públicas; 

Emitir procuração irrevogável a favor do BISTP; 

judiciais; 

Celebrar a dação em cumprimento e atos inerentes; 

mesmo poderá assinar todos os documentos necessários para a realização dos atos citados, 
e e válido como se ele próprio fosse. 

S. Tomé, _____ de ____________________ de ________ 

(assinatura reconhecida pelo notário) 

Anexo 1 

, perante mim 
Registo e Notariado em S. Tomé, 

____________________________ (Nome do 
, natural de __________, distrito de 

cuja identidade verifiquei pela 
___ de ___/____/____ emitido pelos Serviços de 

Identificação Civil e Criminal em S. Tomé, 
Que pelo presente 
 do procurador), 

, __________ natural de ________________, distrito de 
_______________, residente em ________________, a quem concede poderes necessários 

junto do Banco Internacional de S. Tomé e Príncipe realizar os seguintes atos na (s) sua 

a a realização dos atos citados, 

 


