Perguntas Frequentes – Serviço Levantamento sem Cartão

1. Posso efectuar o levantamento sem cartão, mesmo não
tendo um cartão Multicaixa?
R: Para efectuar o pedido de levantamento sem cartão, deve ser
cliente BFA, detentor de um cartão MultiCaixa. O beneficiário da
operação não tem que ser necessariamente um cliente BFA
2. Quantos pedidos de levantamentos sem cartão, posso
efectuar por dia?
R: Pode-se efectuar vários pedidos de levantamentos por dia,
desde que não ultrapasse o limite diário de operação, 50.000 AKZ.
3. O código secreto da operação deve ser o código pin do meu
cartão?
R:O código secreto da operação é um código aleatório, definido no
momento da operação, que servirá para o beneficiário efectuar o
levantamento sem cartão. Sugere-se que seja diferente do código
pin do cartão Multicaixa, por uma razão de segurança.
4. Qual a validade do pedido da operação?
R: O pedido da operação tem validade de 24 horas. Findo este
prazo, o pedido da operação é anulado automaticamente pelo
sistema.

5. É possível cancelar a operação?
R: Sim, apenas o titular do cartão Multicaixa pode efectuar o
Cancelamento do Pedido de Levantamento sem Cartão, desde que
o pedido ainda esteja activo/ dentro do prazo de validade.
6. É possível consultar os pedidos de levantamentos sem
cartão?
R: Sim, apenas o titular do cartão Multicaixa pode efectuar a
Consulta dos Pedido de Levantamento sem Cartão.
7. Posso efectuar o pedido de levantamento sem cartão em
qualquer ATM?
R: O pedido de levantamento sem cartão só pode ser efectuado
em ATMs de bancos aderentes ao serviço Levantamento sem
Cartão.
8. Perdi o talão do pedido de levantamento sem cartão, como
devo proceder?
R: O ordenante da operação, titular do cartão Multicaixa, pode
obter a 2ª via do talão. No ATM, deve seleccione “Outras
Operações”, a seguir escolher a opção Levantamento sem cartão”,
seleccionar a opção “Consultas”, a seguir Seleccione o pedido de
levantamento que pretende consultar e escolher a opção “
Imprimir código”.

9. Se o levantamento não for efectuado dentro do prazo (24
horas) o que acontece com o pedido de levantamento?
R: Caso o cliente não efectue o levantamento no prazo estipulado
(24 hrs), o pedido é anulado automaticamente pelo sistema e o
valor só será restituído no final do dia, na altura da rotina do fecho
do dia.

