PRESS
Banco BNI Europa e Raisin reforçam cooperação oferecendo produtos de poupança inovadores
para Portugueses que queiram diversificar as suas poupanças

25 de junho de 2018.
O Banco BNI Europa e a Raisin, celebraram novo acordo para permitir que os portugueses tenham
acesso a produtos de poupança europeus fornecidos pela Raisin, entidade líder no fornecimento de
produtos simples de poupança. Através do site do Banco BNI Europa, os aforradores portugueses
terão acesso à Raisin e aos seus bancos parceiros em toda a Europa.
Esta colaboração é a primeira do género a entrar em funcionamento no mercado português.
“A partir de hoje, os aforradores portugueses podem diversificar as suas poupanças abrindo e gerindo
depósitos a prazo em toda a Europa, com a possibilidade de constituírem depósitos a prazo com taxas
de juro atrativas, uma ótima alternativa para administrar sua liquidez ”, diz o Presidente da Comissão
Executiva do Banco BNI Europa, Pedro Pinto Coelho, acrescentando “ Na plataforma Raisin, têm a
possibilidade de pesquisar o país, o banco e o produto onde pretendem aplicar as suas poupanças
cumprindo simultaneamente os diversos procedimentos de abertura de conta em países estrangeiros.
Essa cooperação é um passo à frente em nossa estratégia do Challenger Bank de oferecer produtos
inovadores, rápidos e fáceis de usar para os particulares residentes em Portugal”.
Tamaz Georgadze, CEO e co-fundador da Raisin afirmou “Estamos muito satisfeitos por aprofundar
ainda mais a nossa cooperação com o Banco BNI Europa e com as novas possibilidades que se abrem
para os aforradores em Portugal, permitindo-lhes uma escolha mais ampla de onde depositar o seu
dinheiro A integração do serviço da Raisin com o Banco BNI Europa vem na sequência de uma série
de outras parcerias estabelecidas em toda a Europa, como o lançamento bem-sucedido no início de
2018 com o BinckBank da Holanda e com o N26, em 2017. Esperamos que em breve se juntem novos
parceiros possibilitando alcançar assim um maior número de potenciais clientes europeus“.

Acerca do Banco BNI Europa
O Banco BNI Europa é uma referência internacional como “Challenger Bank” baseando a sua estratégia
numa arquitetura aberta e diferenciada. Este posicionamento permite ao Banco BNI Europa destacarse como líder na nova geração de bancos europeus "Fintech" e continuar com taxas de crescimento
significativas. Neste contexto, o Banco BNI Europa tem vindo a especializar-se na gestão de soluções
alternativas de angariação de fundos e crédito, tendo já estabelecido parcerias com 18 Fintech
Europeias fornecendo depósitos a prazo e produtos de crédito em várias jurisdições europeias,
nomeadamente Alemanha, Reino Unido, Holanda, Áustria, França e Bélgica. Esses produtos de crédito
incluem crédito ao consumidor, empréstimos a estudantes, crédito para PMEs, empréstimos de ponte
de factoring e imobiliários.
Resultante da sua moderna plataforma digital e processos de baixo custo com produtos inovadores,
em 2018 o Banco BNI Europa foi premiado, na categoria Banco Digital com os Prémios “Escolha do
Consumidor” e “Prémio Cinco Estrelas” “
Banco BNI Europa foi também distinguido em in 2017 “Best Internet Bank in Portugal” pela Global
Business Outlook, “Excellence in Growth for Retail Banking in Portugal” pela Finance Digest, “Most
Innovative Bank in Portugal” pela International Finance magazine, “Best Digital Bank in Portugal” pela
Global Banking & Finance News magazine and “Bank of the Year in Portugal” pelo The European.

Os prémios mencionados são da responsabilidade das entidades que os atribuíram.
Para mais informações:
www.bnieuropa.pt
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Acerca da Raisin
Em 2013, a Raisin lançou a sua primeira plataforma de poupança na Alemanha. Desde então, mais de
120.000 clientes efetuaram aplicações que ascenderam a EUR 6 bilhões em mais de cerca de 50 bancos
seus parceiros. A Raisin está disponível numa plataforma em língua inglesa em toda a Europa e possui
plataformas disponíveis na Alemanha, França, Espanha, Reino Unido e Áustria. Todos os depósitos
mantidos com bancos parceiros da Raisin têm garantia de até € 100.000 por aforrador e banco, de
acordo com os sistemas nacionais de garantia de depósito, os quais seguem as diretrizes da UE. A
Raisin é uma das empresas de fintech mais bem capitalizadas da Europa, tendo já que captou mais de
70 milhões de euros de investidores, tais como a PayPal, Index Ventures, Ribbit Capital e Thrive
Capital.
Para mais informações:
www.raisin.com
Press contact: Katharina Lueth / press@raisin.com

