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07 Julho 2017
Banco BNI Europa reforça posição no mundo das FinTech e lança
Plataforma Eletrónica inovadora na área do crédito ao consumo
Inserido numa estratégia de constante inovação, o Banco BNI Europa acaba
de lançar uma nova Plataforma Eletrónica focada no crédito ao consumo.
Esta Plataforma pretende trazer para Portugal o conceito de concessão de
crédito online, simples e desmaterializado, já oferecido noutros mercados
por nomes de referência, como a Lending Club nos EUA ou a Zopa no Reino
Unido.
Operando sob a marca “Puzzle”, esta Plataforma oferece o primeiro
processo de concessão de crédito totalmente online em Portugal. Tendo
como limite de crédito três mil euros, com diferentes prazos de pagamento,
pretende ser uma resposta rápida a pequenas necessidades de crédito, que
podem ser satisfeitas de forma desburocratizada, simples e rápida.
Em apenas alguns minutos o processo de concessão do crédito poderá ser
concluído pelo cliente, permitindo que num prazo até 24 horas, após a
aprovação do mesmo, o cliente tenha o dinheiro na conta à ordem do seu
Banco habitual.
A “Puzzle” inova também no seu processo de decisão de crédito que
incorpora algoritmos que permitem uma melhor identificação da
capacidade de pagamento dos seus clientes, e assim abranger alguns
segmentos da população até agora não atendidos pela atual oferta do
sector financeiro, nomeadamente profissionais liberais e independentes.
Com este lançamento, o Banco BNI Europa pretende manter a sua
estratégia de forte crescimento, antecipando-se que esta Plataforma venha
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a originar um volume de crédito de 300 milhões de euros num prazo de 3
anos.

BNI - Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A. * Sociedade Anónima * Sede: Praça Marquês de Pombal, n.º16 - 3.º,1250-163 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 * mail:cliente@bnieuropa.pt * www.bnieuropa.pt

A Plataforma de concessão de crédito “Puzzle” encontra-se já disponível
online através do sítio www.puzzle.pt.
Para mais esclarecimentos contactar a nossa assessoria de imprensa:
Susana Gaião Mota
susana@peach.pt
910 603 387

Ou o Banco BNI Europa diretamente:
Gonçalo Graça Santos
goncalo.santos@bnieuropa.pt
930 412 594

Página 2 de 2

