COMUNICADO
BNI Click é uma das recentes apostas do Banco de Negócios Internacional

Banco BNI oferece aos seus Clientes
Serviços e Produtos diferenciadores

O BNI - Banco de Negócios Internacional está sempre a trabalhar para oferecer aos seus
Clientes os melhores Serviços e Produtos bancários. É o caso do Serviço de Internet Banking,
intitulado BNI CLICK, que permite efectuar todas as operações de um Multicaixa sem sair de
casa. Já a campanha Multibónus BNI dá-lhe descontos em vários estabelecimentos
comerciais. O DP BNI Júnior e o DP BNI Superflash são outras das apostas da instituição
bancária.

Entre os vários Serviços e Produtos que o Banco de Negócios Internacional lançou recentemente,
o BNI Click destaca-se pela sua inovação e diferenciação. Este Serviço de internet banking,
disponível no Portal do BANCO BNI, permite aos Clientes fazer qualquer operação que,
normalmente, realiza num Multicaixa, esteja onde estiver, bastando para tal ter acesso à
internet e ao portal do BNI. Este Serviço está também disponível nos Balcões do BNI.
Basta, para isso, fazer um simples e rápido – e seguro – CLICK. Num instante, os Clientes do
BANCO BNI poderão consultar o seu saldo, fazer pagamentos das facturas de electricidade ou
água ou realizar recargas telefónicas. O BNI Click garante-lhe, assim, o acesso total aos
pagamentos Multicaixa, esteja onde estiver, em casa, na praia, no estrangeiro. Desde que
tenha acesso à internet e password registada no Portal do BNI.
Foi também a pensar em oferecer o melhor aos seus Clientes, que o BNI apostou na campanha
Multibónus. São cada vez mais os estabelecimentos comerciais que aderem a este inovador
Serviço, que potencia o crescimento dos negócios, através do aumento de vendas e do número
de Clientes.
Como é que isso é possível? Ao aderirem ao Multibónus BNI, os Comerciantes recebem um
terminal POS laranja, que lhes dá acesso a um sistema de desconto nas suas lojas. Os Clientes
que paguem as suas compras com cartões de débito ou crédito BNI Visa e BNI Mastercard, vão
poder usufruir de descontos imediatos. Toda a informação está disponível on line, no Portal do
BNI, bem como informação de quais os estabelecimentos aderentes.
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Colocando em prática o seu claim “Paixão pelo futuro”, o BANCO BNI disponibiliza também dois
depósitos a prazo, com condições excepcionais para os seus Clientes, para que possam poupar a
pensar no futuro.
O BNI Superflash é um Depósito a Prazo renovado, válido por 61 dias, que permite uma
remuneração elevada, com uma taxa de 7,5 por cento ao ano. O produto, que tem um montante
mínimo de adesão de 500 mil kwanzas e entregas subsequentes múltiplas de 100 mil kwanzas,
estará em vigor até ao final do ano e é destinado tanto a Clientes Particulares como a Empresas.
Já o DP BNI Júnior é um depósito a prazo que acompanha o crescimento do seu filho, desde o
nascimento até à maioridade, tem um mínimo de 20 mil kwanzas de adesão e entregas mínimas
mensais obrigatórias de 5 mil kwanzas sem limite máximo. “Invista nos sonhos dos seus filhos” é
o claim deste produto financeiro, que incita os pais a poupar, tendo em mente o futuro dos seus
progenitores.
Toda a informação está disponível no Portal do BNI.
Assumindo, cada vez mais, uma posição estratégica no sistema bancário angolano, o BNI está
sempre à procura das melhores soluções para os seus Clientes. Ao mesmo tempo, o Banco vai
ultrapassando todas as metas a que se propõe, tanto interna como externamente.
A abertura do BNI Europa em Portugal, no passado dia 16 de Julho de 2014, marcou o início da
internacionalização do Banco de Negócios Internacional que se perfila como uma plataforma de
negócios entre Portugal e Angola.
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