Privilegie os canais remotos do
Banco Interatlântico
Se ainda não é cliente do BIn@net
ADIRA AQUI
Empresas
Particulares
Internet Banking
Consultas, pagamentos, transferências, mobilização de depósitos a prazo, pedidos de
contacto com o Banco.
Aceda através do nosso website www.bi.cv

App BI Mobile
Consultas, pagamentos, transferências, mobilização de depósitos a prazo, pedidos de
contacto com o Banco.
Download disponível para Android
Download disponível para IOS

ATM
Consultas, pagamentos e transferências.
Saiba onde estão as nossas ATM:
SANTIAGO

SAL

SÃO VICENTE

BOAVISTA

Hospital Agostinho Neto

Shell Shop Espargos

Caravela

Riu Touareg (2)

Casa do Cidadão

Hospital do Sal

Casa do Cidadão

Riu Karamboa

ONU

Mercado Sta Maria

Garantia

Riu Palace

Hotel Trópico

Hotel Riu Funana

Cais Acostável

Iberostar

Hotel Praiamar

Hotel Riu Garoupa

Agência Mindelo (2)

Shell Shop Sal Rei

ISCJS

Melia Dunas

Universidade Piaget

Hotel Dunas de Sal

Agência Sal-Rei (1)
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SANTIAGO

SAL

Porto da Praia

Hotel Melia Dunas

Sede CVTelecom

Agência Espargos (2)

Palácio das Comunidades
Linha D’Água
Agência Sede (2)
Agência Achada de Santo
António (1)
Agência Plateau (1)
Agência Achada Grande Frente
(2)
Agência Assomada (1)

Call Center BI
Informação a disponibilizar nos próximos dias.

Caso necessite de apoio, envie mensagem através da caixa de correio segura do serviço
Bin@net ou App BIMobile.

Se preferir utilize os nossos contactos telefónicos.

Não faça deslocações desnecessárias
Tenha especial atenção às recomendações de segurança para a utilização da Internet.

Nos pagamentos presenciais, evite o uso de dinheiro
Nas compras, opte pelo pagamento com cartão e evite o manuseamento de
notas e moedas.

Precisa mesmo de ir a uma Agência?
Mantenha-se informado sobre a rede de Agências à sua disposição e sobre as regras de
limitação de acesso por segurança que vamos implementar.
Banco Interatlântico, S. A.
Grupo CGD

Como estamos a preparar-nos?
O Banco Interatlântico está a acompanhar a evolução da situação relacionada com o
COVID-19 e a tomar as medidas necessárias para fazer face ao contexto de pandemia.
Nesse sentido, está a aplicar as medidas previstas no Plano de Contingência, por forma a
minimizar possíveis impactos e manter a continuidade do funcionamento dos diversos
serviços, processos de negócio e relações com os seus clientes e outros stakeholders
dentro dos níveis de serviço normais.
Estas medidas acompanham as determinações das autoridades nacionais e abrangem
diversas vertentes, nomeadamente ao nível de monitorização e comunicação, divulgando
os procedimentos a adoptar para mitigar as condições de propagação do surto a
Colaboradores e Clientes, tendo em vista a prevenção e minimização dos riscos de
contágio e a salvaguarda da sua saúde.
Incluem-se, neste âmbito, acções de reforço de limpeza e desinfecção dos espaços,
aquisição de material de protecção, limitação de reuniões e viagens, nomeadamente para
locais classificados como de maior risco. Prevemos ainda a possibilidade de ter
colaboradores a trabalhar à distância, em caso de necessidade.
O Banco está disponível para ajudar os seus clientes a ultrapassar eventuais
constrangimentos que advenham do COVID-19, estudando as medidas que melhor se
adequem a cada caso.
Consulte os materiais de divulgação das autoridades nacionais de saúde em
https://www.minsaude.gov.cv/index.php/documentosite/coronavirus-covid-19 e partilhe-os
com a sua rede de contactos. Mantenha-se informado!
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