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Cartão Kero Particulares 

 

 

1. Conceito 

a. O Cartão Kero é um cartão pré-pago de fidelização dos Clientes que permite 

acumular Eskebras e Bónus, dependendo do volume e artigos de compra. É uma 

ferramenta fundamental na relação Kero/Cliente pois permite beneficiar os nossos 

Clientes mais fiéis proporcionando-lhes imensas vantagens exclusivas. 

 

2. Requisitos para adesão 

a. A adesão ao Cartão Kero só pode ser feita por maiores de 18 anos. 

b. A adesão ao Cartão Kero pode ser feita excepcionalmente, por menores de 18 anos 

desde que comprovem que são indivíduos emancipados.  

 

3. Utilização do Cartão Kero 

a. O Cartão Kero pode ser utilizado como meio de pagamento em todas as lojas Kero, 

não existindo qualquer limitação ao seu titular em utilizá-lo nas distintas lojas Kero 

existentes. 

b. A utilização do Cartão Kero pressupõe o conhecimento e aceitação das condições 

contidas neste documento e publicadas em www.kero.co.ao 

 

4. Propriedade e Titularidade do Cartão Kero 

a. O Cartão Kero é propriedade de quem o solicita, sendo pessoal e intransmissível, 

não é permitida a venda ou transferência do cartão para outrem. 

 

5. Responsabilidade pelo uso do Cartão Kero 

a. O Grupo Accord não se responsabiliza pelo mau uso do Cartão, seu extravio ou 

furto, nem pela perda de benefícios ou vantagens promocionais pelo seu uso indevido, 

http://www.kero.co.ao/
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devendo o seu titular garantir a sua manutenção e não autorização de uso por parte 

de terceiros. 

b. Todas as suspeitas de más práticas deverão ser reportadas às autoridades 

competentes e aos responsáveis do Cartão Kero. 

c. Em caso de extravio, furto ou roubo, o titular do Cartão Kero deve comunicar de 

imediato ao Grupo Accord solicitando o cancelamento do mesmo e respectiva 

emissão da 2ª via do cartão, mediante apresentação do documento de identificação. 

 

6. Moeda 

a. A única moeda aceite para carregamentos é o Kwanza (AOA). 

b. Os valores depositados em Cartão nos Balcões de Atendimento das lojas Kero ficam 

imediatamente disponíveis e não poderão ser devolvidos em numerário. 

c. Não é possível solicitar a transferência de saldo entre Cartões Kero, nem é possível 

utilizar mais do que um cartão numa compra. 

 

7. Descontos  

a. O Cartão Kero permite ganhar Eskebras e Bónus em saldo, dependendo do volume 

e tipo de artigos comprados, que poderá utilizar a partir do dia seguinte. 

 

8. Alterações dos Termos e Condições de uso do Cartão Kero 

a. O Accord Group reserva-se o direito de cancelar o Cartão em caso de extravio ou 

furto, após participação da ocorrência pelo seu titular, reserva-se ainda o direito de 

alterar o presente Termo e Condições de Uso do Cartão Kero pela alteração das 

condições do mercado, as alterações legislativas, ou pela mudança da política da 

empresa.  

b. Para o efeito bastará a publicação das condições gerais de uso do Cartão actualizadas, 

no site do Kero, facto que o Titular desde já aceita e reconhece. 

c. Se o Titular discordar das alterações, poderá renunciar ao uso do Cartão mediante 

apresentação de documento de identificação aos responsáveis do Cartão Kero, 

através do Balcão de Apoio ao Cliente em qualquer loja Kero. 
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9. Validade e Vigência 

a. O Cartão Kero tem validade inscrita, finda a qual o Cliente poderá solicitar a 

renovação do mesmo junto dos responsáveis do Cartão Kero, através do Balcão de 

Apoio ao Cliente em qualquer loja Kero. 

b. O Grupo Accord reserva-se o direito de não aceitar Cartões ilegíveis, por uso ou 

danos causados por uso indevido ou cujo bloqueio ou suspensão tenha sido solicitada 

pelo titular. 

c. O Grupo Accord reserva-se o direito de suspender a conta e todos os Cartões que 

possam estar associados ao Cliente se existir suspeita de más práticas, ou tentativa 

de Fraude, ou o Cliente desrespeitar de forma gravosa os demais colaboradores de 

Grupo ou provocar danos no seu património. 

 

10. Comunicações 

a. As notificações ou outras comunicações que o Grupo Accord venha a fazer nos 

termos decorrentes da aceitação do presente Termos e Condições de Uso do Cartão 

Kero considerar-se-ão validamente efectuadas desde que publicadas www.kero.co.ao 

 

11. Confidencialidade  

a. Todas as informações, escritas ou verbais, fornecidas no âmbito da adesão do Cartão 

Kero serão utilizadas, exclusivamente, para fins relacionados com a análise e gestão 

do Cartão. 

b. O Grupo Accord obriga-se a manter estrita confidencialidade relativamente a 

qualquer informação obtida no âmbito da adesão do Cartão, pelo que, todas 

informações fornecidas pelos aderentes serão utilizadas exclusivamente para efeitos 

de execução do presente Termos e Condições de Uso do Cartão Kero.  

c. O dever de confidencialidade não é aplicável nas situações em que, por força da lei, 

o Grupo Accord é obrigado a fornecer informações aos órgãos de justiça. 

 

12. Suficiência dos Termos e Condições de uso do Cartão Kero 

a. Este documento contém o acordo integral entre o Grupo Accord e o aderente do 

Cartão Kero relativamente ao seu objecto, e prevalecerá sobre qualquer acordo, 

http://www.kero.co.ao/
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contrato, ou entendimento, verbal ou escrito, que tenha sido previamente assumido 

pelas Partes, relativamente ao mesmo objecto. 

 

13. Lei aplicável e Foro competente 

a. As questões emergentes do presente Termos e Condições de uso do Cartão Kero 

serão resolvidas de forma extrajudicial, ficando as partes acessíveis para encontros 

necessários a resolução de eventuais litígios. 

b. Não havendo consenso entre as partes, na resolução extrajudicial, as partes elegem 

como competente o Foro da Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro. 
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Cartão Kero Empresa 

 

 

1. Conceito 

a. O Cartão Kero Empresa é um cartão pré-pago de fidelização dos Clientes que 

permite acumular Eskebras e Bónus, dependendo do volume e artigos de compra. É 

uma ferramenta fundamental na relação Kero/Cliente pois permite beneficiar os 

nossos Clientes mais fiéis proporcionando-lhes imensas vantagens exclusivas. 

 

2. Propriedade e Titularidade do Cartão Kero Empresa 

a. O Cartão Kero Empresa é emitido em nome da entidade solicitante. 

b. Podem as entidades solicitar a emissão do Cartão Kero Empresa em nome dos seus 

colaboradores. 

c. O Cartão Kero Empresa solicitado em nome de um colaborador é nominal e 

intransmissível. 

d. O Cartão Kero Empresa emitido em nome de um colaborador, e entregue ao mesmo, 

é propriedade exclusiva do mesmo, não sendo possível a sua gestão por parte da 

empresa, nomeadamente, consultar, alterar ou cancelar, facto que deve apenas ser 

promovido pelo detentor/colaborador. 

 

3. Requisitos de Adesão e Gestão do Cartão Kero Empresa 

a. A emissão dos Cartões Kero Empresa têm um custo de 200,00 Kz (novos ou 2as 

vias) 

b. O Cartão Kero Empresa só pode ser emitido para colaboradores com mais de 18 

anos. 

c. O Cartão Kero Empresa pode ser emitido, excepcionalmente, aos colaboradores 

menores de 18 anos quando exerçam legalmente actividade laboral. 
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d. Todas as operações (adesão, carregamento, transferência de saldo e outras) relativas 

aos Cartões Rappel e nominais das entidades deverão ser solicitadas directamente 

aos responsáveis do Cartão Kero. 

e. Apenas o responsável designado por cada Empresa ou Instituição, ou alguém 

credenciado para o substituir, poderá proceder ao pedido de troca e/ou 

cancelamento dos Cartões Rappel e nominais das entidades atribuídos. 

f. A credencial emitida a favor de uma pessoa para substituir o responsável designado 

por uma empresa, deve especificar, taxativamente, os actos a praticar pela pessoa 

credenciada. 

 

4. Utilização do Cartão Kero 

a. O Cartão Kero pode ser utilizado como meio de pagamento em todas as lojas Kero, 

não existindo qualquer limitação ao seu titular em utilizá-lo nas distintas lojas Kero 

existentes. 

b. A utilização do Cartão Kero pressupõe o conhecimento e aceitação das condições 

vertidas neste documento e publicadas em www.kero.co.ao 

 

5. Responsabilidade pelo uso do Cartão Kero Empresa 

a. O Grupo Accord não se responsabiliza pelo mau uso do Cartão, seu extravio, furto 

ou roubo, nem pela perda de benefícios ou vantagens promocionais pelo seu uso 

indevido, devendo o seu titular garantir a sua manutenção e não autorização de uso 

por parte de terceiros. 

b. Todas as suspeitas de más práticas deverão ser reportadas às autoridades 

competentes e aos responsáveis do Cartão Kero. 

c. Em caso de extravio, furto ou roubo, a empresa titular do Cartão Kero deve 

comunicar de imediato o Grupo Accord solicitando o cancelamento do mesmo e 

respectiva emissão da 2ª via do cartão. 

 

6. Moeda 

a. A única moeda aceite para carregamentos é o Kwanza (AOA). 

http://www.kero.co.ao/


TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO 

CARTÃO KERO 

- 7 - 
JUR..22.001.A | 11.07.2022 

b. O carregamento do Cartão Kero Empresa é feito através dos responsáveis pela 

gestão do Cartão Kero. 

 

7. Descontos  

a. O Cartão Kero Empresa permite ganhar descontos em Rappel mediante os valores 

de carregamentos finalizados no mesmo dia. 

b.  O Cartão Kero Empresa permite ganhar Eskebras (bónus em produtos específicos) 

e Bónus em saldo, dependendo do volume e tipo de artigos comprados, que poderá 

utilizar a partir do dia seguinte. 

 

8. Alterações dos Termos e Condições de uso do Cartão Kero Empresa 

a. O Grupo Accord reserva-se o direito de cancelar o Cartão em caso de extravio, 

furto ou roubo, após participação da ocorrência pelo seu titular, reserva-se ainda o 

direito de alterar o presente Termos e Condições de Uso do Cartão Kero pela 

alteração das condições do mercado, as alterações legislativas, ou pela mudança da 

política da empresa.  

b. Para o efeito bastará a publicação das condições gerais de uso do Cartão actualizadas, 

no site do Kero, facto que o Titular desde já aceita e reconhece. 

c. Se a empresa discordar das alterações, poderá renunciar ao uso do Cartão mediante 

apresentação de pedido de resolução aos responsáveis do Cartão Kero. 

 

9. Validade e Vigência 

a.  O Cartão Kero tem validade inscrita, finda a qual o Cliente poderá solicitar a 

renovação do mesmo junto dos responsáveis do Cartão Kero, através do Balcão de 

Apoio ao Cliente em qualquer loja Kero. 

b. O Grupo Accord reserva-se o direito de não aceitar Cartões ilegíveis, por uso ou 

danos causados por uso indevido ou cujo bloqueio ou suspensão tenha sido solicitada 

pelo titular. 

c. O Grupo Accord reserva-se o direito de suspender a conta e todos os Cartões que 

possam estar associados ao Cliente se existir suspeita de más práticas, ou tentativa 
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de Fraude, ou o Cliente desrespeitar de forma gravosa os demais colaboradores de 

Grupo ou provocar danos no seu património. 

10. Comunicações 

a. As notificações ou outras comunicações que o Grupo Accord venha a fazer nos 

termos decorrentes da aceitação dos presentes Termos e Condições de Uso do 

Cartão Kero considerar-se-ão validamente efectuadas desde que publicadas em 

www.kero.co.ao 

 

11. Confidencialidade  

a. Todas as informações escritas ou verbais fornecidas, no âmbito da adesão do Cartão 

Kero serão utilizadas exclusivamente para fins relacionados com a análise e gestão do 

Cartão. 

b.  O Grupo Accord obriga-se a manter estrita confidencialidade relativamente a 

qualquer informação obtida no âmbito da adesão do Cartão, pelo que, todas 

informações fornecidas pelas empresas serão utilizadas exclusivamente para efeitos 

de execução do presente Termos e Condições de Uso do Cartão Kero. 

 

12. Suficiência dos Termos e Condições de uso do Cartão Kero 

a. Este documento contém o acordo integral entre o Grupo Accord e a empresa titular 

do Cartão Kero Empresa relativamente ao seu objecto, e prevalecerá sobre qualquer 

acordo, contrato, ou entendimento, verbal ou escrito, que tenha sido previamente 

assumido pelas Partes, relativamente ao mesmo objecto.  

 

13. Lei aplicável e Foro competente 

a. As questões emergentes do presente Termos e Condições de uso do Cartão Kero 

serão resolvidas de forma extrajudicial, ficando as partes acessíveis para encontros 

necessários a resolução de eventuais litígios. 

b. Não havendo consenso entre as partes, na resolução extrajudicial, as partes elegem 

como competente o Foro da Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro. 

http://www.kero.co.ao/

