COMUNICADO
BANCO BNI APRESENTA O NOVO SISTEMA DE DESCONTOS,

MULTIBÓNUS BNI

25 – Junho - 2014 - O BNI – BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL organiza uma Conferência de
Imprensa, presidida pelo seu Presidente do Conselho de Administração Dr. Mário Palhares, na sua
Sede um em Luanda, no dia 25 de Junho, 4ª – feira, às 9h30, para apresentar o MULTIBÓNUS BNI –
o novo produto que dá descontos, através da utilização de cartões VISA e MASTERCARD do BNI.
O novo produto MULTIBÓNUS BNI a ser lançado, constitui uma iniciativa, entre outras, cujo principal
objectivo é a disponibilização de condições inovadoras, que permitam a melhoria da vida dos seus
Clientes.
O sistema de funcionamento do MULTIBÓNUS BNI é muito simples e actuará em dois segmentos –
Comerciantes e Clientes Particulares. Por um lado, os comerciantes aderem ao MULTIBÓNUS BNI
para terem acesso ao sistema de descontos nas suas lojas, recebendo um terminal POS laranja. Por
outro, os clientes BNI, ao fazerem compras nas lojas aderentes, devidamente identificadas com um
autocolante ilustrativo do terminal POS e com a denominação MULTIBÓNUS BNI, ao pagarem com
cartões de débito ou crédito BNI VISA e BNI MASTERCARD, usufruem de descontos imediatos, no caso
de, nesse momento estarem programados os referidos descontos. A liberdade de atribuir descontos
pertence aos comerciantes, que definem os dias e as horas.
O MULTIBÓNUS BNI é um sistema inovador e único em Angola, que permitirá aos comerciantes um
potencial de crescimento dos seus negócios, tendo em conta o aumento de vendas e do número de
Clientes. A estes permitirá poupanças significativas, uma vez que quanto mais comprarem, mais
descontos terão, de imediato, na factura final.

Os Clientes podem consultar a listagem de Comerciantes aderentes no portal www.bni.ao
BANCO BNI
PAIXÃO PELO SUCESSO.
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