
Pontos de Bonificação =  
Conversão em Dinheiro
積分 = 現金
Quando utilizar o seu Cartão de Crédito BNU, 

por cada Pataca – MOP1.00 – despendida ganha um ponto 
de bonificação.  Os pontos são automaticamente convertidos 
em dinheiro e creditados na conta do seu cartão mas, 
periodicamente, também lhe damos a opção de os trocar por 
ofertas especiais.  A escolha é sempre sua.
每使用大西洋信用卡簽帳澳門幣一元，您便自動獲得一分紅利
積分，每年我們會自動將紅利積分依比例(現以200:1)轉為現金
存入您的信用卡戶口內。

Pagamento em Prestações 
分期付款
Colocamos ao seu dispor, em colaboração com 
diversos estabelecimentos comerciais, um plano 

flexível de pagamento em prestações. 
本行提供具彈性的分期付款計劃，可於各大商舖申請或致電
28355399。

Período Isento de Juros 
彈性還款計劃
Pode beneficiar de isenção de juros até 56 dias após 
a data da transacção, se liquidar integralmente o 

saldo do extracto do seu cartão.
閣下可選擇繳付最低還款額，如選擇繳付月結單之全數款項，可
享有最長56天之免息還款期。

Serviço de Atendimento Permanente 
24小時客戶服務
O serviço de cartões de crédito é sinónimo da 
constante preocupação do BNU em apoiar os seus 

Clientes. Somos um dos poucos bancos em Macau que lhe 
assegura um serviço de atendimento 24 horas por dia.
本行提供24小時之客戶服務，為您提供最貼身之服務。

Diversos Canais de Pagamento 
靈活付款辦法
Pode liquidar o saldo devedor da conta do seu 
cartão por pagamento automático, através do BNU 

Online (o seu Banco na Internet), do BNU Direct (o seu Banco 
pelo telefone), BNU-Telemóvel (o seu Banco perto de si), da rede 
ATM do BNU, mediante o envio de cheque pelo correio ou numa 
das nossas Agências.
本行提供多種靈活付款辦法，如經自動轉帳(最低還款額或全數
支付)，BNU網上銀行，BNU理財先Phone(電話理財)，BNU自動櫃
員機，繳費易(Jetpayment)，郵寄支票或到本行各分行櫃台辦理
繳費。

Isenção de anuidade por longo prazo 
長久豁免信用卡年費
Peça já o seu Cartão de Crédito BNU e beneficie de 
isenção de anuidade por longo prazo.

成功申請將享長久豁免信用卡年費。

BENEFÍCIOS ASSOCIADOS AO SEU 
CARTÃO DE CRÉDITO BNU 
大西洋信用卡各種優惠

Cada vez que utilizar o Cartão de Crédito 

Universidade de Macau, está a contribuir para o 

desenvolvimento da Universidade. Uma percentagem 

de todas as transacções feitas com o seu Cartão 

será  encaminhada para o desenvolvimento da 

Universidade de Macau . Participe na vida académica 

de forma activa.

無論你在任何地方使用大西洋銀行澳門大學信用

卡消費，部分消費之款項會捐出作為該大學發

展之用。請用行動支持您的大學及澳門的將來。



Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito Universidade de Macau
澳門大學信用卡申請表

Cartão de Crédito Visa Platinum Universidade de Macau 
澳門大學VISA白金卡

Cartão de Crédito Visa Gold Universidade de Macau 
澳門大學VISA金卡

Cartão de Crédito Visa Clássico Universidade de Macau 
澳門大學VISA卡

Dados Pessoais do Proponente 
個人資料

Nome completo em Português/Inglês 
葡文/英文姓名

Nome em Chinês M 先生 
中文姓名	 F  女士

Nr. do B.I./BIR/Passaporte    Nacionalidade
身份證/護照號碼	 	 	 	 國藉	

Data de nascimento (AAAA / MM/DD)
出生日期（年/月/日）	 	 	 	

Naturalidade (Cidade / Paîs)
出生地（城市/國家）	 	 	 	 ／

Nome a gravar no cartão 申請人擬在信用卡上使用之名字

Idioma: Português  Inglês Chinês
卡主使用之語言:	 葡文	 	 英文	 	 中文

Habilitações 學歷	 	 Estado Civil 婚姻狀況

C. Univs-Superior 大學或以上       Solteiro	未婚

Mestrado 大專	 	 				Casado 已婚

Secundário 中學畢業	 					 			Outro 其他

Outro 其他	 	 			Nr. dependentes 供養人數

Morada de casa (em Português/Inglês) 
現居住地址（葡文/英文）

Há quanto tempo vive na morada indicada     
現住址居住年數	 	 															

E-mail 
電郵

Habitação 居住

Própria / 自置	 Alugada / 租賃	 Hipotecada / 按揭	

Familiares / 親屬擁有	 Outros / 其他

Nr. de telefone         Telefone móvel
住宅電話	 	 手提電話號碼

Agência onde pretende levantar o Cartão 
提取信用卡之分行

Envio da correspondência 有關郵件寄往

Residência        Emprego C. Postal
住址	 辦公地址	 郵政信箱

Para obter o seu Cartão 
如何申請？

1.  Os proponentes devem residir e trabalhar em Macau e ter 
idade superior a 18 anos.

	 申請人必須為年滿十八歲之澳門居民。

2.  Para facilitar a análise da proposta e a atribuição correcta do 
limite de crédito, agradecemos que junte uma cópia da declaração 
detalhada de rendimentos.

	 為確保	閣下之新卡可盡快批核妥當及有足夠之信用額，請提供足	
	 夠之收入及資產證明副本。

3. Os proponentes devem ser empregados da UM, estudantes da UM, 
ex-estudantes da UM ou pessoas referidas pela UM.
	 申請人：澳大職員、學生、校友及其他澳大推薦人士。

Indique, por favor, quais as cópias de documentos anexas: 
請在下列空格中註明所附之各類文件副本。

 Bilhete de Identidade/BIR/Passaporte.* 

	 閣下之葡國身份證/澳門居民身份證/護照。*

 Folha de salários dos últimos 3 meses ou comprovativo do último 
pagamento de impostos.

	 閣下最近期三個月之糧單或薪俸稅單。

 Cópia do extracto de conta dos últimos 3 meses.

	 閣下最近期三個月之主要銀行戶口月結單或儲蓄紀錄。

 Se for empregado por conta própria, comprovativo do último 
pagamento de impostos e Certificado de Registo da sua empresa. 

	 如閣下屬於自僱或東主，請提供公司之最近期稅單及商業登記證。

 Se for titular de outro Cartão de Crédito, junte cópia dos 
extractos do cartão referentes aos últimos 3 meses. 

	 如閣下擁有其他信用卡，請提供最近三個月之月結單。

 Como prova de residência: conta do telefone, electricidade ou 
água.* 

	 現居住地址證明，例如：電話費單或水費單等。*

 Cartão de Estudante* ou Certificado de Curso.

	 閣下之學生證*或畢業證書。

A Proposta de Adesão pode ser enviada por correio ou introduzida 
numa das caixas receptáculo existentes em todas as Agências do BNU. 
Para qualquer esclarecimento contacte o nosso serviço de Atendimento 
Permanente, através do telefone nr. 2833 5533. 

申請表可遞交大西洋銀行各大分行。如有任何查詢，請致電本行24小時
客戶服務熱線2833 5533。

Nota:  Os documentos entregues não são devolvidos.
備註：	所有提交之文件均不獲發還。

* Documentos comprovativos obrigatórios
			必須遞交之文件

*  Os estudantes da Universidade de Macau só necessitam enviar cópias 
dos documentos referidos em 1, 6 e 7.

	 各大學/學院之學生只需供第一、第六、及第七項之證明。



Dados Profissionais 
職業

     Emprego a tempo parcial 兼職	 					Emprego a tempo inteiro	全職

Nome da Empresa (em Português/Inglês) 
公司名稱（葡文/英文）

Endereço da Empresa (em Português/Inglês)
公司地址（葡文/英文）

Nr. telefone do emprego   Cargo-Função
公司電話	 	 職位
	
Tipo de actividade  Anos e meses de Serviço  
業務性質	 	 任職年期

Rendimento Anual (MOP)  Outros rendimentos 
每年入息（澳門幣）	 	 其他收入來源

Informações Sobre os Pais (Apenas para Estudantes)
父母資料（在學學生填寫）

Nome do Pai/Mãe (Português/Inglês) 
父親姓名/母親姓名（葡文/英文）

Nome em Chinês 
中文姓名

Nome da Empresa  Cargo-Função
公司名稱	 	 現任職位

Endereço da Empresa 
公司地址

Nr. telefone 
聯絡電話

Relação com a UM
閣下為澳門大學之

Empregado 職員	       Estudante	學生

Ex-Estudante 校友	 	 				Pessoas referidas pela UM  

   澳大推薦人士

Informações Académicas (Apenas para Estudantes)
就讀課程（在學學生填寫）

Faculdade  Curso

學系	 	 課程名稱

Número de Estudante  Duração do Curso   

學生證號碼		 	 修讀課程年期

Informações do Cônjuge 
配偶資料

Nome completo em Português/Inglês 
葡文/英文姓名

Nome em Chinês 
中文姓名

Nr. do B.I./BIR/Passaporte  Nr. Tel. do Emprego
身份證/護照號碼	 	 聯絡電話

Referências Pessoais 
諮詢人

Nome de Familiar/Amigo (não co-habitante)     
非同住的近親或朋友姓名	 	 		
	
Parentesco  Nr. Telefone
關係		 	 聯絡電話

Referências Bancárias - Crédito 
銀行及其他信貸資料

Nr. de Conta 
賬戶號碼

Nr. da Conta da Hipoteca 
按揭賬戶號碼

Outros Empréstimos 其他借貸

Nr. de Conta corrente 
透支賬戶號碼

Nr. do Cartão de Crédito     Limite do Cartão 
信用卡賬戶號碼	 	 	 	 	 信貸限額

Cartão BNU Net 
網上信用卡

Tipo de Cartão   
信用卡種類	 	 Visa Net Card	 	

	 	 	 	
Limite solicitado pelo cliente 要求簽賬額

NOTA 備註：Min. 最低：MOP2,000.00   /   Max. 最高：MOP28,000.00

Pagamento de Despesas Periódicas
自動轉賬繳付各種費用

Por débito da conta do cartão de crédito, e até instruções em contrário, queiram 
proceder ao pagamento das importâncias que lhes forem apresentadas pela(s) 
Empresa(s)/Entidade(s) abaixo assinalada(s) ( _), desde que não ultrapassem o 
limite do tipo de pagamento indicado.  

É meu/nosso entendimento que a insuficiência de saldo, não responsabiliza o 
Banco pela boa execução dos referidos pagamentos.

致大西洋銀行，請由本人之大西洋信用卡賬戶號碼撥付下列公司交來之
賬單款項。本人同意如戶口信用額不足時，銀行不負責代為支付。

Indique, por favor, o tipo de pagamento a efectuar: 
請指示申請之項目:

CEM – Comp. de Electricidade de Macau 電費

N˚ da apólice 	 	 																 Limite de Pagamento 
合同號碼	 	 	 	 	 付款限額

     MOP.

SAAM – Soc. de Abastecimento de Águas de Macau 水費

N˚ da apólice 	 	 																 Limite de Pagamento 
合同號碼	 	 	 	 	 付款限額

     MOP.

Nome do Banco 
銀行名稱

Nome do Banco 
銀行名稱

Nome do Banco 
銀行名稱

Tipo de Conta 
賬戶類別

Montante da Hipoteca 
按揭總額

Limite da Conta 
透支限額



A       CA

I        C         L

Não são atribuídos pontos de bonificação às transacções financeiras, tais como 
levantamentos em numerário, fichas de casino, pagamento automático de  
electricidade, água, etc.

財務交易將不獲紅利積分，如現金透支、籌碼兌換、自動轉賬繳付電費或水費等。

Pagamento Automático
信用卡自動轉賬授權

Cartão de Crédito BNU 
大西洋銀行信用卡

Nr. da Conta D.O./C. Poupança no BNU (MOP/HKD)
大西洋銀行儲蓄/往來戶口號碼（澳門幣/港幣）

Por débito da minha/nossa conta acima mencionada, e até instruções em contrário, 
autorizo(amos) o BNU a proceder ao pagamento mensal da importância referente à 
utilização do meu/nosso(s) Cartão(ões) de Crédito.

Fica desde já compreendido que a insuficiência de saldo não responsabliliza o Banco 
pela execução dos pagamentos e que não será enviado qualquer comprovativo dos 
pagamentos efectuados.

本人(等)現授權大西洋銀行，根據本人(等)不時給予貴行之指示或根據本人(等)信
用卡月結單上之付款額，由本人(等)於貴行開設上列之賬戶內每月轉賬繳付本人
(等)之信用卡賬項。

本授權書將繼續生效直至另行通知為止。

本人(等)同意如本人(等)之賬戶並無足夠款項支付該等授權轉賬，本人(等)之銀行
有權不予轉賬，並無需透過書面通知已撥付之轉賬。

Pagamento Integral	 	 	 Pagamento Minimo
全數付款	 	 	 最低付款	

Atenção:  Se o pagamento mensal do cartão de crédito efectuado através de 
pagamento automático for integral, caso o saldo da sua conta D.O./C. 
Poupança for apenas suficiente para o pagamento mínimo, o pagamento 
mínimo será automáticamente debitado da sua conta.

 Se liquidar o montante total da dívida antes das 7:30pm em qualquer dia 
útil antes do dia do pagamento automático, o pagamento automático 
para o mês corrente não será efectuado.

 No entanto, se liquidar o montante total da dívida em qualquer outro 
dia que não seja um dia útil, o pagamento automático também será 
efectuado e a sua conta debitada.

註：	 如	閣下選取全數付款之自動轉賬服務，當所登記之大西洋銀行儲蓄／
往來戶口結餘不足以清付月結單之總結欠而只足夠清付最低付款額
時，將以最低付款作自動轉賬。

	 如　閣下於自動轉賬日前一個工作天下午七時半前成功繳付月結單之
全數款項，當月之自動轉賬將不會生效；否則，亦會於所登記之戶口
自動扣款。

Serviço SMS Alerta
短訊提示服務 

Sim	是		 Não	否

Autorizo o Banco a divulgar a informação necessária à prestação do serviço SMS 
Alerta. Tomei conhecimento que a mensagem de alerta será enviada para o número 
de telefone móvel existente nos ficheiros do Banco, salvo se eu cancelar este serviço 
ou comunicar qualquer alteração. Confirmo que o número acima é o do meu 
telefone móvel e que a informação prestada está correcta. A fim de proteger os 
interesses das partes envolvidas, comprometo-me a informar o Banco por escrito 
caso se registem quaisquer alterações.

本人現授權大西洋銀行使用上述相關資料，以取得流動電話短訊提示服務。本人
同意短訊提示訊息將會發送至已在大西洋銀行登記之流動電話號碼，直至本人通
知大西洋銀行取消或更改此項服務。本人證實上述之流動電話號碼是屬於本人所
有，及上述提供之資料為正確。為確保雙方之利益，如上述資料一旦更改，本人
承諾即時書面通知大西洋銀行。

1.  Declaro(amos) serem correctas e completas todas as informações atrás prestadas 
nesta proposta de adesão e autorizo(amos) o Banco Nacional Ultramarino, S.A. a 
confirmá - las através da(s) fonte(s) que considerar mais adequada(s). 

 Tomei(amos) conhecimento que o uso do(s) Cartão(ões) está sujeito às Condições 
Gerais de Utilização dos Cartões de Crédito BNU (Particulares), as quais 
aceito(amos) e subscrevo(emos).

 O titular do cartão principal é responsável por todas as transacções feitas pelo(s) 
titular(es) do(s) cartão(ões) suplementar(es).

	 本人/吾等證實上述各項資料均屬詳實並授權大西洋銀行可向任何方面查證或彼
此交換資料。

	 本人/吾等同意，此信用卡之使用乃根據大西洋銀行信用卡持卡人合約規則。本
人/吾等明白及接受該合約之條文。

2.  Eu/nós autorizamos o Banco a comunicar, transmitir ou por qualquer forma dis-
ponibilizar quaisquer informações relativas a este pedido e, bem assim, os meus/
nossos dados pessoais, a entidades na RAE de Macau ou no exterior, incluindo, 
designadamente, os funcionários do Banco, aos seus agentes e contrapartes, 
e a quaisquer entidades ou pessoas empregadas ou contratadas pelo Banco 
para fornecerem serviços relacionados com a operação e gestão do Cartão e de 
qualquer Cartão Suplementar, assim como a qualquer outra entidade cujo nome 
ou logótipo conste no(s) Cartão/Cartões, na medida em que tal disponibilização 
seja efectuada para permitir ao Banco efectuar o processamento deste pedido, 
cumprir as suas obrigações aqui previstas, cobrar e recuperar créditos, divulgar e 
desenvolver acções de marketing relativas a produtos ou serviços bancários por 
mim/nós solicitados, cumprir com obrigações de reporte, para efeitos de auditorias 
internas e externas e avaliação de riscos de crédito, e na medida em que tal seja 
necessário para cumprir com obrigações de reporte, consolidação de contas ou 
outros fins permitidos por lei no âmbito das actividades do Grupo “Caixa Geral de 
Depósitos”.

	 本人現允許大西洋銀行股份有限公司向澳門本地區或外地機構，當中包括銀行
職員、人員及其他第三方，以及由銀行僱用或聘請向銀行提供信用卡及附屬
卡的營運及管理服務的任何機構或人員，及任何其名字或標誌載於信用卡的
機構作出通知、傳達或以任何方式提供關於本申請表的資料，當中包括本人的
個人資料。提供有關資料之目的主要是容許銀行進行本申請、履行有關義務、
徵收或贖回債權、本人要求的銀行產品或服務的市場推廣及發展、為履行有關
內外核數及債權風險評估的通報義務，以及為履行有關帳戶合併或其他法律允
許“Caixa Geral de Depósitos”集團所經營的業務。

Assinatura do Titular do Cartão Principal 
主卡申請人簽署

     Data 
X	 	 	 	 	 日期

Para uso interno 銀行專用


