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Banco BNI Europa, através da sua marca de 

Crédito PUZZLE, e Edenred juntam-se para 

lançar crédito pessoal com desconto direto no 

recibo 

 

Acaba de chegar a Portugal uma solução inovadora, o Crédito no Recibo, um produto da 
Puzzle (marca de crédito pessoal do Banco BNI Europa), que permite o desconto das prestações 
diretamente no vencimento dos colaboradores. Esta solução oferece taxas de juros mais baixas, 
uma vez que o risco financeiro, tipicamente associada a soluções de crédito, é mais reduzido. 

O Crédito no Recibo permite assim substituir créditos que os colaboradores tenham 
noutras instituições com taxas mais altas, reduzindo as suas despesas mensais, e contribuindo 
para uma melhoria da sua saúde financeira. – “O Crédito no Recibo pretende ser uma 
ferramenta de consolidação de créditos já contraídos pelo cliente, e não uma ferramenta de 
endividamento adicional.” – refere Gonçalo Santos, Diretor da área de Crédito Online do Banco 
BNI Europa. 

Fruto de uma parceria entre a Edenred®, o Banco BNI Europa e a Salaryfits®, o Crédito no 
Recibo está disponível no portal Easyfin®. Portal através do qual todas as empresas aderentes 
poderão vir a disponibilizar aos seus colaboradores, informação e soluções que possam 
contribuir para a melhoria da saúde financeira dos mesmos. “O objetivo do portal Easyfin é 
disponibilizar uma solução completa de bem-estar financeiro aos colaboradores das empresas 
Portuguesas.” – refere Mauro Borochovicius, CEO da Edenred Portugal. 

Os atuais contextos económicos e demográficos, marcados por uma já expressiva 
diminuição da taxa de desemprego nos últimos anos, bem como por uma escassez de recursos 
qualificados em determinados sectores, acarretam desafios para os Recursos Humanos das 
empresas, nomeadamente no que respeita à atração, retenção e motivação das pessoas. “De 
acordo com um estudo conduzido pelo Bank of America Merryl Lynch®, o stress financeiro dos 
colaboradores é uma preocupação generalizada para as empresas e um tema que está já no 
radar de 90% das multinacionais, factos que reforçam o caráter diferenciador e relevante desta 
solução.” – Salienta Álvaro Amorim, CEO da Salary Fits Portugal. 

Com esta nova abordagem ao conceito de bem-estar financeiro, através do portal Easyfin®    
e do produto Crédito no Recibo, as empresas ganham agora uma oportunidade para se 
diferenciarem, oferecendo um benefício exclusivo altamente valorizado pelos colaboradores 
que o adotarem. 
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Através dos processos online do portal Easyfin®, os colaboradores das empresas aderentes 

têm acesso direto a solicitar o Crédito no recibo, com total segurança e confidencialidade. 

O processo é tão simples e transparente que, após aprovação, no prazo de 24h, o montante 
de crédito pessoal concedido é transferido para a conta bancária indicada pelo colaborador. 

Tudo isto sem custos adicionais e sem tarefas suplementares para os Recursos Humanos 
das empresas que disponibilizam este benefício, uma vez que o Easyfin® é integrado, no 
momento da adesão por parte destas, com o seu sistema de processamento de vencimentos. 

 

Sobre o Banco BNI Europa  

 

A Puzzle é uma marca do 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  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 captação de depósitos e concessão de créditos, tendo já estabelecido parcerias 
com 18 Fintech Europeias atuando nomeadamente na Alemanha, Reino Unido, Holanda, 
Áustria, França e Bélgica. Esses produtos de crédito incluem crédito ao consumidor, 
empréstimos a estudantes, crédito para PME’s, 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”. O Banco BNI Europa foi também distinguido em 2018 
como “Bank of the Year in Portugal” e “Most Innovative Bank of the Year in Portugal” pelo The 
European, “Best Digital Bank in Portugal” pelo Global Banking & Finance News magazine and 
“Most Innovative Digital Bank in Portugal” no Corporate Excellence Awards 2018. 
Os prémios mencionados são da responsabilidade das entidades que os atribuíram. 

 

 

Sobre a Edenred: 

Com décadas de tradição no mercado de benefícios para os colaboradores, a Edenred® é 
líder de mercado em vários países. Atualmente presta serviços a mais de 44 milhões de 
colaboradores em todo o Mundo. Em Portugal é detentora da marca Euroticket®, que conta com 
cerca de 500 mil utilizadores ativos entre perto das suas 10 mil empresas clientes.   
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Sobre a Salaryfits  

É uma empresa focada em soluções para o bem-estar e saúde financeira de colaboradores 
tanto de organizações públicas como de empresas privadas. Ao longo dos seus 18 anos de 
existência a Salaryfits tem consolidado o seu prestigio, através do uso de uma tecnologia, que 
permite que milhões de colaboradores em todo o mundo tenham acesso a benefícios por via do 
desconto direto em salário. 

 

Para mais informações:   
www.puzzle.pt.pt 
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