
DÊ AS BOAS-VINDAS
AO AMERICAN EXPRESS. 
Abra o seu negócio aos utilizadores de um dos 
Cartões mais reconhecidos em todo o Mundo.
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0 Para mais informações consulte www.bfa.ao, ligue para a Linha 
de Atendimento BFA 923 120 120 ou dirija-se a um Balcão BFA.

O BFA tornou-se o parceiro exclusivo da American Express no 
mercado Angolano para a aceitação de pagamentos com Cartões 
American Express em TPA BFA.

Com esta parceria, o BFA disponibiliza aos seus Clientes Empresas 
uma solução que permite aceitar pagamentos com Cartões American 
Express, proporcionando-lhes, assim, o acesso a uma nova base de 
Clientes internacionais, que conduz ao potencial aumento do seu 
negócio. Os Cartões American Express serão utilizados por viajantes 
internacionais que visitam Angola a negócios ou a turismo, incluindo 
Colaboradores de grandes multinacionais e outros consumidores 
com elevado poder de compra.

Quem pode aderir
Empresas com Conta BFA 

Principais sectores de actividade
Hotelaria;
Restauração;
Transporte Aéreo;
Agências de Viagens;
Rent-a-Car;
Comércio em geral (com afluência de Clientes detentores de cartões 
de pagamentos internacionais).

Vantagens
Maior segurança: Transacções efectuadas com cartões são uma 
alternativa mais segura a pagamentos com dinheiro. Os TPA 
BFA e os Cartões American Express regem-se pelos mais elevados 
padrões de segurança;

Captação de Negócio: Pode potenciar a captação de transacções 
e o crescimento do seu negócio, uma vez que algumas Empresas 
internacionais incentivam os seus Colaboradores a utilizarem o Cartão 
American Express quando viajam em negócios, tratando-se, 
geralmente, de consumidores com elevado poder de compra;

Elevado prestigio: Oportunidade de aceitar Cartões internacionais 
da uma das marcas mais reconhecidas em todo o Mundo;

Facilidade na adesão: Simplicidade do processo de adesão ao 
serviço. Empresas Clientes BFA apenas necessitam de ter um 
TPA BFA para proceder à contratualização do serviço.

Como aderir
Para aderir dirija-se ao Balcão BFA mais próximo de si.  


