
Selecione a opção gerar cartões MB NET e indique o tipo de cartão pretendido entre "Compra Única", "Várias Compras" ou "Pagamento Recorrente".

Como pagar com cartão MB NET?

Introduza os dados do cartão MB NET e conclua a compra.

Se no momento da compra, não existir a opção de pagamento com MB WAY pode gerar um cartão virtual através do seu serviço MB WAY.
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FAÇA COMPRAS ONLINE SEGURAS

Para preservar a segurança dos dados do cartão, nas compras online, deve utilizar 
exclusivamente o serviço MB WAY, Referências MULTIBANCO ou protocolo 3-D Secure em 
compras de cartão de crédito.

O que é o MB WAY?

Porquê usar o MB WAY? 

Selecionar o MB WAY como método de pagamento e introduzir o seu número de telemóvel.

Validar o pagamento na área de notificações do serviço MB WAY ou na app do seu banco.

Como pagar com MB WAY?

Como aderir ao MB WAY?

Para aderir ao MB WAY, precisa apenas de completar os seguintes passos:

Efetuar o download do serviço MB WAY para instalar o serviço no seu dispositivo ou adira através da app do seu banco.

Se a loja online disponibilizar a opção de pagamento com MB WAY, poderá efetuar o pagamento de forma rápida e segura, 

apenas seguindo os seguintes passos.

Ao realizar uma compra com MB WAY numa loja online, é despoletada um pedido de autorização para a área de notificações do seu 

serviço MB WAY para que confirme a compra. É um processo simples e seguro.

O MB WAY é uma solução MULTIBANCO que lhe permite efetuar os pagamentos de forma rápida e cómoda através do seu smartphone. 

Basta ter o serviço MB WAY e associar o seu cartão bancário ao número de telemóvel no MULTIBANCO. 

REFERÊNCIAS MULTIBANCO

MB WAY
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Como funcionam as referências MULTIBANCO?

As referências MULTIBANCO são um meio de pagamento com a segurança da rede MULTIBANCO, disponibilizadas pelos 

comerciantes, entre outras, em lojas online.

Para realizar o pagamento basta selecionar a operação e introduzir a entidade, referência e montante.

Saiba mais em:Promovido por:


