O MB WAY AJUDA-O A PROTEGER-SE
CONTRA O NOVO COVID-19
Segundo a Organização Mundial de saúde os objetos são uma fonte de contágio
e propagação do Covid-19. Os estudos realizados mostram que o vírus pode permanecer
em superfícies por alguns dias. Desta forma, o uso de dinheiro vivo deverá ser evitado.
Vamos em conjunto contribuir para o bem comum e reduzir o alastramento da doença,
privilegiando os meios eletrónicos.

COMO? É MUITO SIMPLES!

PARA OS NEGÓCIOS ONLINE
OS PAGAMENTOS ONLINE POR MB WAY

1

Evitam o manuseamento
de efetivo e o pagamento
na contraentrega, assim
como o contacto direto
com os operadores
de entregas.

2

Implicam apenas
a utilização do telemóvel
para validar a operação
de pagamento, que
é único intransmissível.

3

Este meio de pagamento
aceita mais de 95%
dos cartões bancários
portugueses.

Relembramos que, sempre que o cliente estiver a fazer encomendas
no seu site deverá:

Escolher a opção de
pagamento MB WAY

Introduzir o número
de telemóvel

Conﬁrmar o pagamento
na área “Atividade”

Autenticar a operação
ao introduzir
o PIN MB WAY,
Touch ID ou Face ID

PARA AS LOJAS FISICAS
Se tem uma loja física que permanece aberta ao publico proteja
os seus clientes e colaboradores:

1

Opte por pagamentos
que não envolvam a troca
de dinheiro físico nem
a colocação do PIN
diretamente em contacto
com o seu terminal
MULTIBANCO.

2

A grande vantagem de
usar MB WAY nas suas
vendas é precisamente
o facto de a autenticação
ser feita num dispositivo
de higiene própria
(o telemóvel do seu cliente).

3

A rapidez de pagamento
evita que as pessoas
permaneçam tempo
desnecessário em loja.
Incentive a utilização
de MB WAY.

Relembramos
Relembramoscomo
comofunciona,
funciona,ao
aopagar
pagarcom
comQR
QRCODE
CODEna
nasua
sualoja,
loja,
o seu
cliente
deverá:
o seu
cliente
deve:

Aceder ao MB WAY
e clicar em
“Pagar com MB WAY”

Selecionar a opção
QR CODE

Ler o QR Code
apresentado no terminal
MULTIBANCO…

E já está!

*Para conﬁrmar a operação
terá de introduzir o PIN
ou Touch ID no seu telemóvel

Ou se preferir pagar com NFC na sua loja, o seu cliente deverá:

Aceder ao MB WAY
e clicar em
“Pagar com MB WAY”

Selecionar a opção
NFC (válida apenas
para Android)

Encostar o telemóvel
ao terminal
MULTIBANCO…

E já está!

*Para conﬁrmar a operação
terá de introduzir o PIN
ou Touch ID no seu telemóvel

As compras com MB WAY são gratuitas.
Se toda a gente ﬁzer pagamentos eletrónicos evitamos milhares
de hipóteses de contágio.

PROTEJA-SE E AJUDE OS SEUS CLIENTES A USAR
UM MÉTODO DE PAGAMENTO MAIS SEGURO E EFICAZ…

