
 

 

 

MB WAY como método seguro de pagamento 

 

 

No seguimento das políticas de segurança e boas práticas que sempre marcaram a sua atividade, 

a SIBS encara a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) como um desafio que requer a 

adaptação de todos e a adoção de comportamentos responsáveis para reduzir o risco de 

contágio.  

 

Está em todos nós o dever de optar por métodos de pagamento mais seguros e que nos protejam 

a nós e aos outros, cumprindo as recomendações das autoridades de saúde. 

  

A SIBS pede aos utilizadores que evitem sair de casa e utilizem os meios digitais para fazer as 

operações financeiras necessárias, designadamente que optem pela realização de compras 

online. 

 

Através do serviço MB WAY é possivel realizar as suas compras online de forma segura, utilizar 

os cartões virtuais MB NET, e ainda realizar todas as operações fundamentais para a gestão das 

finanças pessoais sem sair de casa.  

 

No caso de ser mesmo necessário deslocar-se para realizar compras urgentes, o MB WAY também 

permite realizar pagamentos sem qualquer contacto com terminais de pagamento, notas ou 

moedas, diminuindo de forma significativa o risco de contágio e mantendo toda a segurança.  

Com o MB WAY pode realizar pagamentos “sem contacto” qualquer que seja o montante, uma 

vez que o código de segurança é sempre colocado no telemóvel. 

 

O guia de utilização em anexo demonstra os passos a seguir para a utilização segura do serviço 

MB WAY e redução do risco de transmissão do novo coronavírus através de boas práticas. 

Com as devidas precauções, todos juntos vamos evitar a propagação do novo COVID-19. Use o 

MB WAY, pela sua saúde. 

 

Para mais informações, pode contactar a equipa de Marca e Comunicação pelo 

endereço comunicacao@sibs.com  

mailto:comunicacao@sibs.com


 

 

  

Gestão da atividade pela SIBS face à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) 

A SIBS tem implementado o seu “Plano de Contingência para a pandemia do novo Coronavírus 

(COVID-19)”, com vista a salvaguardar os seus colaboradores e garantir a manutenção dos 

serviços essenciais da SIBS, considerados estratégicos para o País e que têm particular relevo 

para a continuidade das rotinas da sociedade em geral. Este conjunto de medidas e de processos 

permite que a SIBS esteja apta a assegurar os serviços identificados como críticos e que podem 

ter utilizações extraordinárias resultantes do atual ambiente de crise gerado pela pandemia 

decretada. Entre estes serviços inclui-se, nomeadamente, a Rede MULTIBANCO em todas as suas 

vertentes, bem como a operação dos sistemas de compensação dos vários sistemas suportados 

pela SIBS. 

 

A SIBS reitera que cada um deve ser responsável por si e pelo impacto dos seus comportamentos 

na comunidade. O alinhamento de todos, particulares e empresas, em prol do cumprimento e 

respeito pelas boas práticas e recomendações das autoridades de saúde são o alicerce para se 

ultrapassar este período de crise mundial. 

 

 


