COMUNICADO

Com um click apenas, vá ao Multicaixa
sem sair de casa
A pensar sempre no melhor para os seus Clientes, o Banco de Negócios Internacional
(BNI) lançou, em Novembro de 2014, um novo serviço de internet banking. Chama-se
BNI Click e possibilita o acesso a qualquer operação do Multicaixa, sem sair de casa.
Precisa de consultar o seu saldo ou esqueceu-se de pagar uma factura de água, cujo
prazo de vencimento está mesmo a acabar, mas não pode ou não quer sair da
comodidade do seu lar? Isso deixou de ser um problema, graças ao BNI Click.
O novo serviço de internet banking do Banco de Negócios Internacional, permite aos
Clientes do BANCO BNI fazer qualquer pagamento que, normalmente, realiza num
Multicaixa (impostos, seguros, comprar recargas, consultar o seu saldo, obter 2ª via do
talão de pagamentos, etc). Basta, para isso, ter ao seu dispor, um computador, tablet
ou smartphone com ligação à Internet. Depois, é só fazer um simples, rápido e seguro –
Click. Para seu conforto, pode também realizar essas operações ao Balcão de uma
Agência BNI, sem se deslocar a uma ATM.
À disposição dos nossos Clientes de internet banking, disponibilizamos ainda o DP BNI
NET, um depósito a prazo de subscrição exclusivamente on line. Com uma aplicação
mínima de AOA 20.000,00, pode obter juros crescentes ao longo de maturidades que vão
desde 1 mês a 9 meses.
No final do período subscrito, o montante aplicado acrescido dos juros
automaticamente transferido para a sua conta à ordem. Pode voltar a aplicar.
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A aposta em serviços e produtos inovadores e diferenciadores, é um dos factores que
contribuem para que o BNI mantenha uma posição estratégica no sistema bancário, quer
angolano, quer a nível internacional.
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