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PRESS RELEASE
Banco BNI Europa – galardoado com os prémios Cinco
Estrelas e Escolha do Consumidor 2018 na categoria de
Banco digital

Lisboa, 25 de janeiro de 2018

O Banco BNI Europa foi distinguido com os Prémios Cinco Estrelas e Escolha do
Consumidor 2018, ambos na categoria de Banco Digital.
Estes prémios têm especial relevância por serem exclusivamente baseados na avaliação
dos clientes sobre os serviços e produtos disponibilizados pelo Banco no segmento de
particulares em que opera.
Partindo da identificação dos atributos que o cliente mais valoriza nos produtos/serviços
oferecidos, os clientes, através de inquéritos, atribuem classificação a cada um dos
atributos, traduzindo-os em índices de satisfação e intenção de compra/recomendação.
Segundo Pedro Pinto Coelho, Presidente Executivo do Banco BNI Europa: “Estes prémios
são a confirmação de que a estratégia seguida é valorizada pelos nossos clientes. O
Banco BNI Europa tem como missão oferecer uma moderna plataforma digital e de
produtos financeiros simples e inovadores. Estes prémios reconhecem o trabalho que
tem vindo a ser desenvolvido, revelando-se a sua atribuição como um grande marco
para o Banco, provando ser correta a estratégia de investimento em soluções de pluricanal inovadoras em que tem apostado e do qual a sua plataforma de Homebanking e
APP são as faces visíveis.”
Com estes dois prémios, o Banco BNI Europa totaliza já 9 prémios ganhos nos últimos
meses. Estes prémios vieram juntar-se ao prémio recentemente atribuído pela revista
Exame de “Pequeno e Médio Banco que mais cresceu em 2016” e a outras distinções
internacionais já conseguidas pelo BNI Europa em 2017, nomeadamente: “Best Internet
Bank 2017” pela Global Business Outlook, “Bank of the year” pela European Global
Banking and Finance, “Best Digital Bank” pelo Global Banking and Finance Review,
“Excellence in growth for retail banking” pela Finance Digest e “The Most Innovative
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Bank – Portugal” pela International Finance Magazine. A título individual, o Eng.º Pedro
Pinto Coelho, Presidente Executivo do Banco BNI Europa, foi distinguido pela ACQ
(Aquisition Finance) com o prémio GAMECHANGER OF THE YEAR 2017 – Portugal.
Com três anos de existência, o Banco BNI Europa, é um banco digital, assente numa
plataforma inovadora que estabelece parcerias com Fintech’s e tem como objetivo
acelerar o crescimento e a oferta de produtos e serviços, permitindo utilizar a tecnologia
mais avançada em termos de análise de risco, experiência do consumidor e entrada
rápida no mercado.
O Banco BNI Europa tem também vindo a especializar-se na gestão de soluções
alternativas de captação de recursos e de crédito, tendo já estabelecido parcerias com
12 Fintech’s europeias, através das quais disponibiliza depósitos a prazo e financia
operações de crédito em diversas jurisdições europeias. As operações de crédito
financiadas incluem crédito ao consumo a particulares e estudantes, crédito a PME’s,
incluindo-se factoring e financiamento imobiliário.
Esta estratégia permite ao Banco afirmar-se 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.
“Estamos confiantes que a nossa estratégia irá posicionar o Banco BNI Europa como
referência no novo sector bancário” conclui Pedro Pinto Coelho
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