


ÂMBITO DO SERVIÇO

Os meios de pagamento têm vindo a desenvolver-
-se no sentido de se tornarem cada vez mais efi-
cientes, o que foi potenciado, fundamentalmente, 
pela possibilidade de efectuar pagamentos online.

A venda online de produtos e serviços representa 
uma oportunidade de negócio importante para as 
empresas, porque oferece um canal alternativo 
de distribuição dos seus produtos e serviços 
com menor custo e porque garante uma maior 
conveniência e comodidade aos seus clientes. 

Por isso, o BAI lança agora o e-BAI, uma solução 
inovadora de pagamento para o comércio 
electrónico que permite aos comerciantes, 
aceitantes da rede Multicaixa ou VISA, receberem 
pagamentos de bens e serviços por parte de 
clientes portadores de cartão VISA que se 
encontrem em Angola ou no estrangeiro. 
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retirar o agora pois é um serviço já existente desde 2013



 BENEFÍCIOS

CONFIDENCIALIDADE
O e-BAI garante a máxima confidencialidade dos dados pessoais da sua empresa e dos seus clientes;

MELHOR GESTÃO DE TESOURARIA
Reduza o manuseamento de dinheiro e a necessidade de trocos com o e-BAI;

MAIOR COMODIDADE
Com o pagamento online assegurado pelo e-BAI, as transferências são processadas electronicamente para a conta 
bancária do Comerciante, evitando deslocações para efectuar os depósitos;

AUMENTO DE VENDAS
Aceder ao e-BAi é aceder a novos mercados e clientes, com reduzido esforço financeiro e diversificação dos canais 
de distribuição;

AUMENTO DE LIQUIDEZ
Com o e-BAI, ganha maior rapidez nos processos associados às compras, reduz os prazos de recebimento e 
aumenta o nível de liquidez da empresa;

MAIOR SEGURANÇA
Ao aderir ao e-BAI, diminui o volume de dinheiro em caixa, reduzindo desta forma o risco de perda, roubo ou extravio de 
valores e o de aceitação de cheques e notas falsas;

FIDELIZAÇÃO
O e-BAi permite o cadastro dos dados dos Clientes do Comerciante, possibilitando o envio e a divulgação dos seus 
produtos/serviços.



PLATAFORMAS
DISPONÍVEIS

PLATAFORMA DESCRIÇÃO

 Integra os pagamentos no site, sem necessidade de redireccionar para o provedor 
 de serviço;

 Permite a gestão de stock;
 Recomendável para Grandes Empresas;
 Precisa de programador para desenvolvimento e integração.

ENTERPRISE

 É uma plataforma ideal para o comerciante com recursos técnicos limitados;

 Requer pouca integração, a compra é redireccionada para uma página mais segura;

 Não permite gestão de stock; 

 Ideal para PMEs;

 Não precisa de programador para desenvolvimentos e integração (basta um web designer). 

LITE

DIVERT

 O comerciante não precisa de ter um Website para aceitar transacções;
 O comerciante aderente da plataforma não precisa de ter um website para vender os 

 produtos, as transacções são feitas em tempo real através do envio de um Link ao 
 consumidor final, que finaliza a compra num ambiente seguro;

 Ideal para hotelaria rural/remota.
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PÁGINA DE PAGAMENTO

LITE ENTERPRISE



CHECK OUT DE PAGAMENTO



CRIAÇÃO DE UM PAGAMENTO



METODOLOGIA DE CONTROLO
E ACOMPANHAMENTO

  CREDENCIAIS DE ACESSO

  FILTROS 
 Data, Tipo de Operação,  
 Produto, Moeda de Pagamento…

  RELATÓRIOS  
 ESTANDARDIZÁVEIS
 Volume de Vendas;  
 Comissões pagas; 
 Número de Operações registadas
 válidas/pendentes…

  SUPORTE EM TEMPO REAL



REDE MULTICAIXA 

O MULTICAIXA é o sistema de pagamentos electrónicos de Angola.

  Inclui os canais ATM, TPA, Internet Banking

  Gerido pela EMIS (detida pelo BNA e bancos comerciais)

Todos os bancos participantes do sistema MULTICAIXA são considerados aceitantes de cartões desta marca. 
Assim, o aceitante MULTICAIXA garante a aceitação do Cartão MULTICAIXA, tanto nos CA por si apoiados, como 
nos terminais da Rede MULTICAIXA, instalados nos estabelecimentos com os quais o aceitante tem acordo.

O conceito de rede de aceitação partilhada permite que o Cartão MULTICAIXA seja de aceitação universal, ou 
seja, independentemente de quem é o banco emissor, o cartão é sempre aceite em qualquer CA ou TPA da rede.

Marcas aceites na Rede MULTICAIXA

Actualmente, na Rede MULTICAIXA são aceites cartões das seguintes marcas:

  MULTICAIXA

  VISA

  MASTERCARD



CRIAÇÃO DE UMA REFERÊNCIA
PARA PAGAMENTO COM O CARTÃO MULTICAIXA (WEB)
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     Cenário de referência com montante fixo.

1. Opção de Pagamentos

4. Referência de Pagamento 5. Confirmação do montante 6. Confirmação da Operação

2. Escolha do Prestador de Serviço 3. Código da Entidade

(Prestador de Serviço)

INTERFACE PARA O CLIENTE (ATM)



INTERFACE PARA O CLIENTE (IB)
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INTERFACE PARA O CLIENTE (MB)
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PROXYPAY

PROXYPAY É UMA GATEWAY PARA PAGAMENTOS 
POR REFERÊNCIA NA REDE MULTICAIXA  

Benefícios

 Fluxo financeiro gerido pelo sistema bancário (Multicaixa);

  Fácil reconciliação financeira; 

 A notificação de pagamento tem toda a informação 
relevante;

 Não é necessário solicitar o bordereaux bancário ao Cliente;

 Permite definir data limite para pagamento;

 Notificações imediatas de pagamento;

 O serviço pode ser entregue ao Cliente mais rápido;

 O Cliente pode pagar em qualquer lado e a qualquer hora;

 Qualquer ATM e cartão Multicaixa;

 Qualquer Internet Banking (com opção de Pagamento 
de Serviços).

Funcionalidades

 Portal Web acessível em qualquer 
browser;

 Opção de envio de SMS/E-mail para 
o cliente;

 Na criação de referências (instruções 
de pagamento);

 No pagamento de referências 
(confirmação de pagamento).






