Bankinter Empresas
Funcionalidades

Contas à Ordem

Transferências

Pagamentos

Aplicações a Prazo

- Consulta de Contas / Saldos / Movimentos (exportação para vários formatos – 12 meses histórico)
- Consulta de IBAN
- Autorizações de Débitos (vertente devedora)
- Consulta e Requisição de Cheques
- Cheque p/ pagamento a fornecedores
- Consulta das Transferências Emitidas (com possibilidade de retirar comprovativos) e Recebidas

- Transferências Internas / Interbancárias (possibilidade de transferência imediata) e Internacionais
- Transferências Periódicas SEPA
- Transferências por Lote SEPA

- Pagamentos de Serviços
- Carregamentos Telemóveis, Telecomunicações e Transportes
- Pagamentos ao Estado e Segurança Social
- Pagamento de Compras e Via Verde
- Pagamentos Segurança Social (TSU/DUC) e Estado (DUC) por ficheiro (formato Excel)

- Consulta de Contas / Saldos / Movimentos
- Constituição / Reforço e Liquidação de Aplicação a Prazo

Títulos

- Consulta Carteira
- Consulta livro de ordens e detalhe dos negócios
- Bankinter Broker (Plataforma de negociação de Ações e ETF’s) – com condições especificas para acesso.

Seguros

- Consulta de Apólices Vida
- Histórico Pagamentos

Cartões de Crédito

Transferência de
Ficheiros/Lotes

- Consulta de Contas / Saldos
- Consulta detalhe de Conta Cartão / Consulta movimentos de Cartão
- Pedido de Cartão de Crédito
- Ativação Cartão (débito ou crédito)
- Pagamento Pontual
- Alteração Limite Crédito
- Alteração das Condições de Pagamento

- Consulta de Ficheiros/Lotes Enviados
- Consulta de Ficheiros/Lotes Recebidos (com possibilidade de exportação p/ Excel)
- Upload de ficheiros de Pagamentos SEPA
- Envio de ficheiro Cheques Pagamento a Fornecedores
- Conversor de Ficheiros PS2» XML (transferências SEPA)
- Conversor de Ficheiros Excel» XML (transferências SEPA)

Adira já ao Bankinter Empresas contactando o seu Gestor

Débitos Diretos SEPA
(vertente credora)

Crédito

Factoring

Bankinter Confirming

Cash Management

Negócio Internacional

- Cobranças e reversões (Lote ou upload de Ficheiro)
- Consulta ficheiros/Lotes enviados
- Consulta retornos (c/ possibilidade de exportação p/ Excel)
- Gestão de Autorizações de Débito (com possibilidade de download de listagem)

- Consulta de Contas / Saldos
- Consulta movimentos de Empréstimo / Conta Corrente Caucionada
- Transferência de Conta à Ordem p/ Conta Corrente e da Conta Corrente para Conta à Ordem
- Multilinha (com possibilidade de alterar sublimites de crédito)

- Condições e Posição do Aderente / Posição dos Devedores / Cessões / Carteira / Cobranças /Adiantamentos
/Conta Movimentos/Pedir Inclusão devedor/ Enviar cessão /Pedir Adiantamento

- Contrato/ Ordens de Pagamento / Enviar Ordem de Pagamento / Consulta de Fornecedores / Pedir Inclusão de
Fornecedor (um único ou múltiplos de uma só vez) / Histórico de inclusão Fornecedores (com possibilidade de
envio de Carta Informativa)
- Plataforma Bankinter Confirming Fornecedores* (disponível para os nossos clientes em menu direto via BK
Empresas)
*plataforma digital disponível para Fornecedores intervenientes nos Contratos Bankinter Confirming que permite
a Gestão do Contrato de forma totalmente autónoma.

- Swift Messaging / Cash Services / Cobranças Multibanco / Cash Pooling (movimentos)

- Remessas (registo e gestão) – possibilidade de Remessas Diretas
- Créditos (registo e gestão)
- Entidades frequentes / Consulta documentação
- Financiamentos (registo e gestão)
- Adiantamentos (registo e gestão)
Broker Divisas - plataforma de negociação cambial do Bankinter - é uma ferramenta online, que permite à sua
Empresa estar sempre no lugar certo, à hora certa.

Open Banking

Operações

- Consentimentos (Dados de Conta / Disponibilidade de Fundos)
- Consulta de Atividade
- Alteração de Limites

- Criadas pelo Próprio
- Pendentes de Autorização (apenas para utilizadores com poderes de movimentação) – Possibilidade de
autorizar em bloco (várias operações de uma só vez)
- Consulta de Operações Autorizadas / Não executadas e agendadas
- Consulta de Condições de Movimentação (consulta dos limites/autorizações da Empresa)

Soluções Integradas

- Consultar Condições Contratuais / Ofertas e Contadores

Documentos Digitais

- Subscrição / Cancelamento
- Consulta Extratos (12 meses histórico) e Outros documentos Digitais
- Pedido de 2ª Via de Extrato / Consulta Envelope Fiscal
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Personalização

Gestão de Utilizadores

Caixa de Correio

Agenda

Agrupamento Empresas
(apenas disponível para
Grupos de Empresas)

- Favoritos (com possibilidade de criação de vários através de importação ficheiro Excel)
- Página de Entrada / Contas / Alterar Código Multicanal
- Contas Para Extrato (ViaCTT)
- Transferências Lote SEPA (permite guardar lotes predefinidos para reutilização) e Lotes TSU
- Alertas de Operações (por SMS e/ou E-mail)
- Consultar Telemóvel (e respetivo estado) de validação de operações

- Consulta de todos os utilizadores associados à Empresa.
- Gestão (criação /manutenção) de utilizadores sem poderes de Autorização de Operações:
•
Adicionar novo utilizador – com emissão imediata de códigos – no ecrã;
•
Pedir novo Código Multicanal – emissão imediata – no ecrã;
•
Modificar e Cancelar utilizador.

- Envio de nova Mensagem / Consulta Caixa de Entrada e Saída

- Consulta Agenda Mensal e dos Agendamentos Bankinter Empresas

- Consulta Posição Integrada
- Transferências entre contas do Agrupamento
- Operações Pendentes de Autorização (autorização em bloco)
- Mudar de Empresa

Transferências
Transferências Pontuais (Nacionais e Internacionais)
• Faça os seus pagamentos nacionais e para o estrangeiro com toda a comodidade e segurança;
• Possibilidade de criar Operações Favoritas (de forma individual ou por importação via ficheiro
Excel) para apoio a estas operações e aos Lotes SEPA;
• Efetue as transferências no próprio dia ou agende a sua execução para uma data futura;
• A qualquer altura poderá repetir uma operação anteriormente executada.
Consulte esta operação no Bankinter Empresas» Transferências Pontuais» Internas / Interbancárias
Nacionais / Internacionais
Transferências Periódicas
• Possibilidade de criar Planos de transferências (SEPA);
• Consulta das transferências dentro do Plano e o respectivo estado das mesmas;
• Cancelamento de transferências dentro do plano que estejam ainda em estado “planeadas”;
• Possibilidade de retirar comprovativos (em formato pdf) das transferências executadas.
Consulte esta operação no Bankinter Empresas» Transferências» Transferências Periódicas SEPA
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Pagamentos
Pagamentos Segurança Social
Pague, por exemplo, a Taxa Social Única (TSU) com toda a comodidade. Deverá introduzir os seguintes
dados:
• Número de Contribuinte da Entidade Pagadora;
• Período de Pagamento;
• Região do Beneficiário;
• Montante a pagar.
Em caso de agendamento, sugerimos que selecione o dia útil anterior à data limite de pagamento.
Consulte esta operação no Bankinter Empresas» Pagamentos» Pagamentos Segurança Social
•

Poderá efetuar vários Pagamentos TSU através de Ficheiro (formato Excel)

Consulte esta operação no Bankinter Empresas» Pagamentos» Pagamentos Segurança Social»
Pagamentos Segurança Social (TSU/DUC) por ficheiro

Adesão à Documentação em Formato Digital
Extrato Digital e Outros Documentos
•
•
•
•
•
•

Serviço gratuito;
Disponível onde quiser;
Maior rapidez no acesso aos seus extratos e avisos, sem envolver o serviço de Correios;
Ecológico, pois o papel é eliminado;
A documentação está disponível para consulta no Bankinter Empresas de forma segura;
Permite-lhe realizar o seu próprio arquivo em ambiente digital.

Aderir ao serviço:
1. Aceda ao Bankinter Empresas;
2. Na opção Documentos Digitais» Subscrição / Cancelamento;
3. Selecione a Conta à Ordem à qual pretende associar o Serviço;
4. Altere o Estado do serviço para Ativo ou Inativo, conforme opção disponível em Subscrição /
Cancelamento de Documentos Digitais;
5. Confirme esta operação.
Consultar os Documentos:
1. Aceda a Bankinter Empresas;
2. Na opção Documentos Digitais» Consulta;
3. Selecione a Conta à Ordem pretendida;
4. Aceda aos Extratos / Outros Documentos Digitais disponíveis para consulta.
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Agrupamento de Empresas
Um agrupamento pode ser constituído por acordo entre as empresas que o constituem, não existindo
obrigatoriedade das empresas que constituem o agrupamento formarem um grupo económico.
Constituição e manutenção
A definição do Universo de empresas e contas abrangidas é efetuada pelo Cliente no Contrato de
Utilização do Internet Banking para Grupos de Empresas. As condições de movimentação de cada
empresa serão respeitadas conforme as condições estabelecidas nos acordos de adesão ao Internet
Banking de cada empresa.
a. No caso de as empresas não se encontrarem registadas no Bankinter Empresas, esse deverá ser
o primeiro passo. Só depois disso é que o agrupamento poderá ser criado.
b. Se as empresas já se encontram registadas no Bankinter Empresas, terão que preencher o
Contrato de Utilização Bankinter Empresas para Grupos de Empresas que deverá conter todas
as empresas que pretendem fazer parte do Grupo e deve ser assinado por todos os
representantes que obrigam as essas mesmas empresas.
A qualquer altura, e por aditamento ao contrato, poderá ser retirada ou incluída qualquer empresa,
bem como qualquer utilizador. Esta alteração requer a concordância de todos os intervenientes no
Grupo. O Contrato de Utilização do Bankinter Empresas para Grupos de Empresas encontra-se junto dos
Gestores, pelo que estes estarão disponíveis para colaborar no preenchimento do mesmo.
A partir do momento em que o grupo está criado, e sempre que se faz login com o código de utilizador e
código multicanal da empresa mãe, passa a aparecer a opção "Agrupamento" no menu, com 4 opções:
• Posição integrada - a partir do momento em que se escolhe a empresa com que se quer trabalhar,
aparecem todos os detalhes sobre a mesma e poderá a partir desse momento começar a efetuar as
operações necessárias.
• Transferências entre contas do Grupo – efetuar transferências entre as contas do Grupo de forma
mais simples.
• Operações Pendentes de Autorização – possibilidade de autorizar, de uma só vez, as operações que
se encontram pendentes da sua autorização nas várias empresas que constituem o Grupo (onde é
utilizador comum e autorizador).
• Mudar de empresa - aqui o utilizador poderá escolher com que empresa quer trabalhar. A qualquer
altura poderá voltar aqui e passar a trabalhar com qualquer outra empresa do Grupo sem a necessidade
e efetuar novo login.
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