BNI - Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A. * Sociedade Anónima * Sede: Av. Eng. Duarte Pacheco, CC Amoreiras Torre 1 – Piso 7, 1070–101 Lisboa * Conservatória do Registo Comercial do Porto
Número de matrícula e de pessoa coletiva 509 007 333 * Capital Social: €34.250.000,00 * Telefone (+351) 309 307 778 * FAX (+351) 309 307 877 * e-mail: cliente@bnieuropa.pt * www.bnieuropa.pt

PRESS RELEASE
Banco BNI Europa associa-se à Raisin na oferta de depósito a
prazo a PME’s alemãs.

Lisboa, 19 de setembro de 2017
Desde a passada 6ª feira, 15 de setembro, as PME’s alemãs já podem constituir depósitos a
prazo no Banco BNI Europa, através da plataforma Raisin, disponibilizada agora para clientes
empresariais.
Esta plataforma online confere às PME’s alemãs a possibilidade única de constituir depósitos a
prazo em toda a Europa e a oportunidade de obter maior rentabilidade nos seus excedentes
de tesouraria.
A Alemanha foi o país escolhido pela Raisin para iniciar a disponibilização deste serviço a
PME’s, onde as baixas taxas de juro têm afetado o mercado: em média, às PME’s têm sido
oferecidas taxas negativas de 0,14% quando pretendem investir num depósito a um ano.
Segundo palavras do CEO e co-fundador da Raisin, Tamaz Georgadze, ”A partir de agora, as
PME’s alemãs podem aproveitar até 0,7% simplesmente ao registarem-se na nossa plataforma
online”. Três bancos europeus, nomeadamente o Banco BNI Europa de Portugal, o Younited
Credit da França e o Greensill Bank da Alemanha são os primeiros bancos parceiros da Raisin
na oferta de depósitos a prazo, a juros positivos, a clientes empresariais. À medida que outros
bancos se juntem à oferta, até o final de 2017, as empresas terão uma escolha mais alargada
para investir convenientemente seu capital.
Pedro Pinto Coelho, CEO do Banco BNI Europa referiu "Estamos muito satisfeitos em apoiar a
Raisin para explorar o que pode ser um segmento muito interessante e fornecer às PME’s
alemãs essa ótima alternativa para gerir a sua liquidez".
Sem o recurso a esta plataforma, os investidores interessados, necessitam não só de pesquisar
o país, o Banco e o produto, mas também cumprir os diferentes procedimentos de abertura de
conta em línguas estrangeiras.
Com base na sua experiência com clientes particulares, a incursão da Raisin em investimentos
de depósitos corporativos é bem sustentada. Desde a sua fundação em 2013, mais de 90 mil
clientes investiram já mais de 4 bilhões de euros com a plataforma. O líder de mercado de
depósitos pan-europeu oferece acesso a produtos de poupança exclusiva para clientes de toda
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a Europa na sua plataforma www.raisin.com e opera plataformas dedicadas na Alemanha,
França, Espanha e Áustria.
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Sobre o Banco BNI Europa
O Banco BNI Europa é hoje o banco digital em Portugal com maior taxa de crescimento,
tendo como missão oferecer aos seus clientes uma plataforma digital moderna e de
baixo custo com produtos inovadores ajustados às suas necessidades.
O Banco BNI Europa tem como objetivo desafiar o ecossistema bancário tradicional
colaborando com fintech’s para lançar novos produtos permitindo utilizar a tecnologia
mais avançada em termos de análise de risco, experiência do consumidor e entrada
rápida no mercado. Esta orientação estratégica permite que o Banco se afirme como um
“Challenger Bank”, assente na lógica de arquitetura aberta e na diferenciação. Este
posicionamento permite ainda ao Banco BNI Europa destacar-se como uma referência
na nova geração “Fintech” de Bancos Europeus e continuar com taxas de crescimento
significativas.
Sobre a Raisin
A Raisin é o principal mercado online pan-europeu para produtos de poupança,
permitindo aos clientes comparar convenientemente a oferta de depósitos a prazo a
nível europeu e, posteriormente, aplicar no banco parceiro selecionado, podendo obter
taxas de juros significativamente mais elevadas do que nos bancos do seu país de
origem.
Inicialmente disponível apenas para particulares, em 15 de setembro a plataforma foi
alargada a clientes empresas.
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