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BNI Europa distinguido pela IFM como o
“Banco mais inovador em Portugal -2016”
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O Banco BNI Europa orgulha-se de informar que foi distinguido pela “International Finance
Magazine” com o Prémio de “BANCO MAIS INOVADOR EM PORTUGAL - 2016”.
Os Prémios IFM, celebram a excelência, reconhecendo as empresas do sector financeiro que
marcam a diferença e acrescentam valor no mercado permeando os mais altos padrões de
inovação e desempenho.
A atribuição deste prestigiante prémio é o resultado da estratégia de investimento em novas
soluções tecnológicas que o BNI Europa tem vindo a prosseguir tendo como parceiro a Ebankit,
empresa que é considerada pela consultora KPMG como uma "estrela emergente" no mercado
global tendo sido descrita como uma das 10 fintechs em todo o mundo com as ideias mais
ousadas e disruptivas.
Refira-se que a Ebankit, na cerimónia de entrega de prémios 'Fintech 100 Awards Ceremony',
que se realizou em Londres, recebeu um galardão que a classifica como membro do restrito
lote “Top 10 Global Emerging Stars in "KPMG - H2 Ventures Fintech 100" 2015/16”.
A atribuição do galardão pelo IFM revela-se como um grande marco para o Banco BNI Europa
provando ser correta a estratégia de investimento em soluções inovadoras de ominicanal em
que tem apostado e da qual é imagem o seu Homebanking lançado no dia 1 deste mês.

Sobre o BNI Europa:
O BNI Europa foi criado em 2014 com o objetivo de apoiar o negócio entre a Europa e Angola através da
criação de soluções financeiras inovadoras que permitam responder às necessidades dos seus clientes
assim como promover o “cross sell” com o Banco de Negócios Internacional. SA. em Angola (Banco BNI
Angola”).
Sobre o BNI Angola:
O Banco BNI Angola, fundado em 2005, diferencia-se pela sua Paixão pelo Futuro, capacidade de
inovação e trajetória de crescimento significativa, nos seus nove anos de atividade comercial, tendo
atingido um valor total de ativos de mais de USD 2 mil milhões.
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