ADESÃO AO SERVIÇO DE INTERNET BANKING
EMPRESAS
CONTRATO
Inicial

Substituição

CLIENTE
Nome

Nº de Conta

PERFIL DE UTILIZAÇÃO
Consultas

Global (Consultas + Operações)

MATRIZ DE AUTORIZAÇÃO (Aplicável ao Perfil Global)
A matriz de autorização consiste na definição pelo Cliente das assinaturas digitais necessárias para a realização de operações.
Estas autorizações podem ser realizadas através de combinações de tipos de assinatura (A a C), por exemplo:
Comb. I (A), Comb. II (AB) ou Comb. III (ABC)
Preencha, por favor, a seguir as combinações com os tipos de assinatura que pretenda para autorizar a realização de operações.
MATRIZ DE AUTORIZAÇÃO
COMB. II

COMB. I

COMB. III

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
O BAI Europa directo é seu! Use-o com responsabilidade.
Segurança do serviço
As informações transmitidas entre o utilizador do serviço e o BAI Europa
directo passam por um processo de criptografia, utilizando o Secure
Sockets Layer, permitindo a descodificação dos dados, de forma legível,
apenas para o utilizador e para o Banco.
Por cada acesso realizado, essa chave de segurança não pode ser
decifrada por terceiros, sendo de uso exclusivo do Banco. Essa chave
possui todas as garantias de que o sistema é seguro.
Protecção e Segurança de informação
É importante conseguir a salvaguarda das informações trocadas no serviço
Internet Banking. Para tal, o utilizador deve garantir sempre que:
(i) o computador utilizado está seguro e protegido contra vírus;
(ii) procede ao fim de sessão quando termina a utilização do serviço;
(iii) digita o endereço completo do site a que pretende aceder, nunca

acedendo a sites que lhe permitem realizar operações bancárias, através de
links;
(iv) preserva com segurança o seu nome de utilizador e as suas senhas,
nunca partilhando com ninguém essa informação.
Por motivos de segurança, o serviço Internet Banking prevê a quebra de
ligação automática após 10 minutos de inactividade.
Códigos de acesso
Os códigos de acesso ao serviço de Internet Banking são a chave para todas
as operações do BAI Europa directo. Evite códigos de identificação óbvios ou
facilmente identificáveis (ex.: 1111; 1234). Memorize-os, nunca os faculte a
terceiros e procure não anotá-los. Lembramos que:
(i) Ao utilizar o serviço pela 1ª vez têm obrigatoriamente de alterar a password;
(ii) Após 3 tentativas de acesso ao sistema no caso de dados incorrectos, o
utilizador ficará bloqueado e terá de contactar o Banco para o desbloqueio.
(ii) Para sua segurança deve alterar a sua chave de confirmação.

Informações adicionais:
(1) As transferências interbancárias têm um limite máximo de € 250.000,00 por transação. Limite diário € 500.000,00.
(2) A mobilização de contas a prazo tem um limite máximo de € 1.000.000 por transação e diário.
(3) A requisição de cheques tem um limite máximo de 25 cheques por mês.

ASSINATURAS
Tomei conhecimento e aceito as condições gerais de abertura de conta e prestação de serviços.

Data
(Assinaturas da Cliente conforme Ficha de Assinaturas e Pacto Social)

RESERVADO AO BANCO
Data de Activação

Data Conferência
Nº de Adesão
Gestor de Cliente

Conferente

Banco BAI Europa, S.A.| Rua Tierno Galvan, Torre 3, 12º Piso | 1070-274 Lisboa | Portugal
Tel.: (351) 21 351 37 50 | Fax: (351) 21 351 37 57 | www.bancobaieuropa.pt
CRC Lisboa | NIPC 505 274 922 | Capital Social: € 40.000.000,00

ADESÃO AO SERVIÇO DE INTERNET BANKING
EMPRESAS – PERFIL DOS UTILIZADORES
PROPOSTA
Inicial

Substituição

CLIENTE
Nome

Nº de Conta

UTILIZADORES DO SERVIÇO
1

Nome Completo

E-mail
Qualidade Utilizador:

NIF

@
Operador

Telemóvel para SMS
Gestor (representante conta):

Tipo de Assinatura:

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

(aplicável só ao gestor)

2

Nome Completo

E-mail
Qualidade Utilizador:

NIF

@
Operador

Telemóvel para SMS
Gestor (representante conta):

Tipo de Assinatura:
(aplicável só ao gestor)

3

Nome Completo

E-mail

Qualidade Utilizador:

NIF

@
Operador

Telemóvel para SMS
Gestor (representante conta):

Tipo de Assinatura:
(aplicável só ao gestor)

4

Nome Completo

E-mail

Qualidade Utilizador:

NIF

@
Operador

Telemóvel para SMS
Gestor (representante conta):

Tipo de Assinatura:
(aplicável só ao gestor)

ASSINATURAS
Tomei conhecimento e aceito as condições gerais de abertura de conta e prestação de serviços.

Data
(Assinaturas da Cliente conforme Ficha de Assinaturas e Pacto Social)

RESERVADO AO BANCO
Data de Activação

Data Conferência
Nº de Adesão
Gestor de Cliente

Conferente

Banco BAI Europa, S.A.| Rua Tierno Galvan, Torre 3, 12º Piso | 1070-274 Lisboa | Portugal
Tel.: (351) 21 351 37 50 | Fax: (351) 21 351 37 57 | www.bancobaieuropa.pt
CRC Lisboa | NIPC 505 274 922 | Capital Social: € 40.000.000,00

