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PRESS RELEASE
BANCO BNI EUROPA INICIA A COMERCIALIZAÇÃO
DO PRODUTO HIPOTECA INVERSA EM ESPANHA
EM PARCERIA COM A ÓPTIMA MAYORES
JUL 24, 2018

Banco BNI Europa inicia a comercialização do produto Hipoteca Inversa em
Espanha em parceria com a Óptima Mayores, principal consultor financeiro
Espanha especializado neste segmento.
Segundo Jorge Delgado, responsável pela área de Crédito Hipotecário, “a hipoteca
inversa destina-se a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, detentoras de
um imóvel de habitação própria e que necessitam de liquidez, funcionando como um
complemento à sua pensão.”
Como refere Pedro Pinto Coelho, CEO do Banco BNI Europa, “O Banco BNI Europa
acredita que o mercado espanhol é particularmente interessante resultante da
elevada percentagem da população detentora de imóvel de habitação própria e pelo
facto da nossa oferta ser complementar ao produto de renda vitalícia já existente
neste mercado.”
De acordo com Ángel Cominges, Diretor Executivo da Óptima Mayores, “a Óptima
está muito satisfeita em poder colaborar com o Banco BNI Europa, por ser uma
instituição financeira que aposta da inovação e está disponível para explorar
soluções que vão de encontro às necessidades dos nossos clientes.”
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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 destacar-se 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 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 2017 como “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.

Acerca da Óptima Mayores:
Óptima Mayores é o principal consultor independente em Espanha em Hipoteca
Inversa desde 2005.
Tendo como missão melhorar a qualidade de vida dos seniores, oferecendo-lhes um
serviço de aconselhamento profissional e especializado que permite aos seus
clientes (pessoas com mais de 65 anos de idade com habitação própria permanente)
obter rendimento complementar, mantendo sempre a propriedade e uso de sua
habitação.
Óptima Mayores é o principal impulsionador da Hipoteca Inversa em Espanha, tendo
respondido a mais de 16.000 pedidos de clientes desde 2005, trabalhando com
todas as entidades bancárias e seguradoras que comercializaram o produto em
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Espanha. A nível institucional, colaborou e promoveu a implementação deste
produto hipotecário em relação com as diferentes administrações nacionais.
Óptima Mayores é também o fundador da Associação Espanhola de Assessores
Independentes em Hipoteca Inversa. A nível europeu, colabora desde 2013 com a
EPPARG sendo seu associado e membro do Conselho de Administração desta
instituição europeia cujo objetivo é promover e coordenar a Hipoteca Inversa na
Europa.
A Óptima Mayores é constituída por um grupo de profissionais independentes dos
setores financeiro e de seguros, cuja visão é de que os produtos financeiros e de
seguros podem ser muito mais eficazes, compreensíveis e próximos do consumidor
final. Para implementação desta visão a Óptima Mayores considera fundamental
que ao contratar esse tipo de produtos, o consumidor final tenha um
aconselhamento especializado que lhe permita contratar o produto mais adequado
às suas necessidades específicas. Os fundadores da Óptima Mayores são
principalmente atuários, economistas e advogados com ampla carreira profissional
nos sectores onde desenvolvem a sua atividade
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