Guia do Serviço – BIC SMS do BancoBIC

Conheça no Guia do Serviço BIC SMS as siglas associadas às várias transacções
disponíveis.
Recorte o Guia do Serviço BIC SMS a seguir apresentado e tenha-o sempre à
mão para poder aceder ao Banco através do seu telemóvel, onde e quando
quiser.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Guia do Serviço BIC SMS
O seu Banco onde e quando quiser
Envie as suas mensagens para o nº 923979797

SMS

Descrição

Sintaxe da mensagem
Consultas

S

S - Consulta de Saldo

S [nº conta]

M

M - Consulta Movimentos

M [nº conta] [nº movimentos]

CB

CB - Consulta de Câmbios

CB [moeda] [tipo cambio]

CP

CP - Consulta Posição Integrada simples

CP

CPC

CPC - Consulta Posição Integrada completa

CPC

NBA

NBA - Consulta de NBA/IBAN

NBA [nº conta]

Transferências
TIK

Transferência BancoBIC em Kz (1)

TIU

Transferência BancoBIC em USD (1)

TIK <conta origem> <conta destino> <montante>
TIU <conta origem> <conta destino> <montante>

TDC

TDC – Transferência interbancária em Kz (1)

TDC <conta origem> <iban destino> <montante>

CO

CO - Envio de dígitos da chave de confirmação

CO <digito> <digito> <digito> <digito>

Cheques
CQ

CQ - Pedido de caderneta de cheques (1)

CQ [nº conta]

EQ

EQ - Declarar extravio de cheques (1)

EQ <nº conta> <nº 1º cheque> <nº 2 cheque>

Operações Básicas
OP

OP - Lista e Ajuda nas mensagens disponíveis

OP <mensagem>

LC

LC - Lista de contas disponíveis

LC <nº de cliente>

AC

AC - Adicionar conta ao BICNet SMS

AC <nº conta>

RC

RC - Remover conta do BICNet SMS

RC <nº conta>

Notas
(1)

A operação terá que ser confirmada através do envio de 4 dígitos da Chave de Confirmação
(apenas disponível para contractos alargados)

- Separe cada sigla / elemento das mensagens com um espaço;
- Separe as casas decimais com uma vírgula.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Para mais informações sobre o serviço BIC SMS dirija-se á Agência mais próxima
de si.

