WiZink lança app para apoiar os seus clientes
na gestão dos cartões de crédito
•

Aplicação, dirigida aos clientes WiZink, é gratuita e está disponível no Google Play e na
App Store
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Lisboa, 26 de julho de 2019 - O WiZink, o banco digital espanhol especializado em cartões de
crédito e em soluções simples de poupança, acaba de lançar a app WiZink que permite aos seus
clientes gerirem de uma forma digital, cómoda, simples e imediata os seus cartões de crédito
WiZink. Através desta aplicação, os clientes do banco podem fazer a ativação dos seus cartões;
consultar o saldo e os últimos movimentos realizados. Os clientes podem ainda consultar os seus
extratos em PDF e conhecer de forma antecipada a data de pagamento e os valores a pagar
pelo montante de crédito utilizado.
Com este lançamento, o banco WiZink proporciona aos seus clientes uma nova ferramenta digital
de gestão dos cartões de crédito, que pode ser utilizada em qualquer hora, em qualquer lugar e
em todos os dias do ano. Com a criação da app, o WiZink quer proporcionar uma maior
comodidade e proximidade junto dos seus clientes, apoiando-os na boa gestão dos cartões de
crédito.
Além das funcionalidades referidas, a app WiZink permite ainda consultar a informação pessoal
associada ao cartão de crédito; modificar as opções de pagamento ou desativar o cartão, caso
o utilizador perca o cartão ou este seja roubado.
Em breve, o banco adicionará novas funcionalidades associadas a esta aplicação, entre elas,
está a possibilidade de os utilizadores poderem fazer o seu login através de dados biométricos
(por exemplo, impressão digital e reconhecimento facial) bem como contratar novos serviços
associados ao seu cartão.

Sobre o WiZink
O WiZink é o banco digital espanhol especializado em cartões de crédito e soluções simples de poupança
que dão resposta às necessidades do dia-a-dia de mais de 2 milhões de clientes em Portugal e Espanha.
Em Portugal, o WiZink focou o seu negócio na comercialização de cartões de crédito.
É um banco sem balcões, complementar à entidade onde os clientes têm os seus outros produtos
bancários.
O WiZink opera com ficha bancaria própria, o que significa que, para além de cumprir os regulamentos
comunitários, é supervisionado pelo Banco de Espanha e pelo Banco de Portugal

Para mais informações:
Ricardo Santos Ferreira| rsferreira@f5c.pt | 967 640 359
Alexandra Brito| alexandra.brito@f5c.pt | 937 416 084

WiZink Internal

