
Confiança no futuro

OTP (One Time Password)
Com os cartões VISA BAI
as suas compras estão
mais seguras.



One Time Password 
é uma palavra-passe temporária (expira
a cada 10 minutos), que permite efectuar 
compras com os cartões VISA BAI nos sites 
com segurança 
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OTP



Como pagar compras online usando a OTP?

1

Escolha o tipo de pagamento
e insira os dados do seu cartão
no acto da compra online;

NOTE: By clicking “Continue” you agree to 
recieve a one time code at the contact 
selected. Changes may apply.

Your purchase requires additional verification. For your security you 
must receive a one-time authorization code. By clicking “continue”, 
you agree to receive the code at the mobile number or email 
address selected below.

(###)-###-7494 Text

E-Maild*****e@hotmail.com

Continue

Exit

,

OTP

2

Em seguida escolha como
deseja receber a 
se por SMS ou e-mail*;

*

*

*

*

*

Card information:

Card type

424128              8058

Credit or debit cards

January

DE

CRIST

2020

Expiration date

?

*O contacto telefónico e e-mail devem estar sempre actualizados na base de dados BAI,
caso contrário não receberá o token para a validação da transacção.
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BancoBAI
Estimado cliente, para validar a sua transaccao, 
insira o codigo 153341. O codigo expira dentro 
de 10min. BAI, Confianca no futuro.

From: BancoBAI
To: -------@hotmail.com

One Time Password (OTP)

«Estimado(a) cliente, a sua One Time Password 
(OTP) de validacao da transaccao e 027789. Queira 
por favor inserir o codigo recebido que expira num 
prazo de 10 minutos. BAI, Confiança no Futuro»

June 28, 2019 at 1:18 PM

Inbox

3

Irá receber a OTP
pela via seleccionada;

Please enter the OTP sent to your Mobile Phone or Email.

Transaction Details
Merchant:     IBE Emirates

Card Number:     ************8058
Enter Code:

Transaction Amount:     AOA 766,036.00

Click here to receive another code

ExitSubmit

4

Em seguida insira a OTP
para concluir o pagamento
da sua compra.
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www.bancobai.ao


