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MULTICAIXA

SABIA QUE:
A Marca MULTICAIXA serviu de estudo
de caso de sucesso para o livro Mercator
da Língua Portuguesa e ganhou o prémio
"Estrela Mercator".

O MULTICAIXA é uma Marca da
empresa EMIS e traduz o seu
propósito assumido de promover
a massificação do pagamento
electrónico a nível nacional,
posicionando-se
como uma rede
de pagamentos
de referência, não
apenas em Angola,
como em todo o
continente africano.

O cartão MULTICAIXA é aceite por
todos os terminais da rede, permitindo
que qualquer pessoa tenha, a qualquer
momento, acesso ao seu dinheiro, sem
anuidade ou quaisquer outros encargos.
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Com o cartão MULTICAIXA as pessoas
podem efectuar pagamentos e recargas
nos TPA’s e obter a 2.ª via de talão das
transacções efectuadas nos CA’s da rede
MULTICAIXA, num período de 6 meses.
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Diversos materiais integraram a campanha
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de Transferências a Crédito, a que se seguirão

de débito MULTICAIXA),

extra; Segurança – todas as

a Telecompensação de Cheques (ainda este
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exemplo, a conta de telefone móvel e fixo),
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