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Sistema de Cobranças por Multibanco
Pense nas vantagens dos seus clientes ou associados
poderem pagar as facturas na rede Multibanco …
O B J E C T I V O

Permitir ás empresas, lojas on-line, escolas, clubes e associações a emissão de Referências Multibanco nos seus
documentos ou site, que podem ser pagas na rede Multibanco ou Home Banking.

As vantagens são inúmeras, nomeadamente:

Maior facilidade e simplicidade de pagamento para os seus clientes/alunos/associados;

Pagamento em qualquer terminal Multibanco ou Home banking;

Possibilidade de pagamento 24 horas por dia;

Meio de pagamento seguro e fiável e que o cliente conhece bem;

Diminuição dos prazos de pagamento e maior eficácia das cobranças;

Diminuição do trabalho administrativo da cobrança;

C O M O
F U N C I O N A ?

C O M O

S Ã O

C A L C U L A D A S
A S
R E F E R Ê N C I A S ?

O funcionamento do Sistema de Cobranças por Multibanco é muito simples:
1. São calculadas e emitidas automaticamente as referências Multibanco de acordo com o valor a
pagar no vosso site de vendas on-line, nos vossos documentos em papel tradicionais ou através de
uma aplicação que fornecemos gratuitamente;
2. O vosso cliente paga na caixa Multibanco ou no Home Banking;
3. Após o pagamento a IFTHEN envia uma notificação por e-mail das referências pagas (também
pode consultar na Intermet);
4. A IFTHEN transfere o valor das referências pagas deduzidas do custo do serviço;
5. Mensalmente enviamos uma Factura/Recibo com o valor dos serviços prestados, um extracto
mensal das referências pagas e os comprovativos das transferências efectuadas;








Q U A N T O
C U S T A ?

Qualquer programa ou site pode facilmente gerar automaticamente as nossas referências
Multibanco. Elas funcionam por “check-digits” (dígitos de controlo) e são calculadas de acordo
com um algoritmo que disponibilizamos gratuitamente;
As referências ficam imediata e automaticamente válidas e o terminal Multibanco valida os “checkdigits” para evitar erros de digitação e enganos;
Nas referências poderá incluir o número do cliente ou do documento de venda para facilmente
identificar o cliente ou o documento pago;
A geração das referências é autónoma e independente, ou seja, não há qualquer comunicação com
a IFTHEN ou com qualquer outra entidade ou WebService para gerar ou comunicar as
referências emitidas. Elas têm apenas que respeitar o algoritmo dos “check-digits”. Apenas
seremos notificados das referências efectivamente pagas;
As referências não têm data limite de pagamento, ou seja, podem ser sempre pagas. No entanto,
por uma questão de “forçar” o pagamento podem indicar uma data limite de pagamento;
Fornecemos também gratuitamente uma aplicação que lhe permite gerar referências Multibanco
na hora (mediante introdução do valor e código do cliente ou documento);

O único custo do sistema são 0.85€ (iva incluído) por cada pagamento efectivo na rede Multibanco
(independentemente do montante pago);
No nosso sistema:
 Não paga qualquer mensalidade ou adesão;
 Não tem qualquer investimento inicial em Hardware ou Software;
 Não tem que pagar por pacotes de referências;
 Não paga pelas notificações nem pelas transferências;
 Não tem mínimos de transacções ou prazos de permanência;

… por que espera?

Contrato de Adesão ao Sistema de Cobranças por Multibanco
A – Dados da Empresa
1. Nº de Pessoa Colectiva:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┘

2. Designação:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

3. Nome do Contacto:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

4. Morada:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

5. Localidade:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

6. Código Postal:

└┴┴┴┘ └┴┴┘ └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

7. Telefone:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┘

8. Fax:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┘

-

9. E-mail(s) para notificações: └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

B – Banco e NIB
(Indique o Banco e o Número de Identificação Bancária – NIB da conta a utilizar para os créditos dos pagamentos)
1. Banco:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

2. NIB:

└┴┴┴┘ └┴┴┴┘ └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ └┴┘

.

.

.

C – Preço do Serviço (para 2008):
Custo:

0,85 € por cada pagamento efectuado (Iva incluído à taxa em vigor)

Modo de Pagamento:

Descontado nos valores dos créditos dos pagamentos

D – Data de Início do Serviço:
(Indique o mês e o ano a partir do qual pretende aderir ao sistema de cobranças por Multibanco)
Mês / Ano de Início do Serviço:

__________ /__________
(Mês)
(Ano)

Data Assinatura do Contrato: _____/_____/_____________

________________________________
(Assinatura e Carimbo do Cliente)

________________________________
(Assinatura e Carimbo da IFTHEN)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Preencher pela IFTHEN SOFTWARE

Entidade └┴┴┴┴┘

Sub-Entidade └┴┴┘

