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Crédito pessoal digital, simples e gratuito

Oney apresenta novos parceiros para a solução de
pagamentos fracionados
O Oney Bank, especialista em soluções de pagamento, crédito ao consumo e experiência
de compra, acaba de firmar parceria com as marcas LEROY MERLIN e Norauto no âmbito
do3x 4x Oney, um crédito pessoal digital, simples e gratuito para pagamentos fracionados.
Com esta solução de crédito, os clientes LEROY MERLIN e Norauto podem pagar as suas
compras online em três ou quatro prestações, sem juros nem encargos. O pagamento
fracionado vai permitir aos seus clientes comprar produtos e escolher o valor mensal que
melhor se ajusta ao seu orçamento familiar que, de outra forma, eventualmente não
poderiam pagar.
A criação da solução para pagamento fracionado online - 3x 4x Oney – surge numa altura em que
o e-commerce foi impulsionado pelo contexto da pandemia. O Oney Bank Portugal, especialista
em soluções de crédito, apostou no desenvolvimento de um crédito pessoal que permite financiar
as compras efetuadas em sites de parceiros aderentes e também contribui para diversificar e
facilitar o acesso dos consumidores a diferentes produtos, setores e mercados. Para além disso,
o 3x 4x Oney, em linha com a tendência de crescimento do setor do comércio eletrónico e da
banca digital, também promove, paralelamente, comportamentos de consumo mais sustentáveis
ao evitar a utilização de papel.
Para Dario Coffetti, diretor geral do Oney Bank Portugal, “na atual fase que vivemos em que o
digital tem mais preponderância do que nunca, é fundamental que a banca tenha um papel ativo
junto de retalhistas e consumidores através da oferta de soluções que os aproxime. E, sem dúvida,
que o 3x 4x Oney veio aproximar ainda mais os consumidores dos retalhistas.” Dario Coffetti
reforça ainda a simplicidade e facilidade de acesso a esta solução “através da rede de parceiros
aderentes 3x 4x Oney qualquer consumidor online com residência em Portugal e Cartão de
Cidadão válido pode comprar, independentemente da sua localização geográfica, 24 horas por dia
e obter resposta em tempo real”, refere Dario Coffetti. Importante ainda destacar que, para os
parceiros aderentes, “não há qualquer risco associado, uma vez que o Oney assegura o
pagamento no momento da venda”, sublinha Dario Coffetti.

As marcas parceiras do Oney Bank, LEROY MERLIN e Norauto, ao escolherem esta solução de
financiamento estão a dar a oportunidade aos seus clientes de adquirem produtos que de outra

forma não seria possível e beneficiarem de uma forma de pagamento que prima pela sua
simplicidade e conveniência. "Trabalhamos diariamente para fazer evoluir a experiência dos
nossos clientes, acompanhando-os na realização dos seus projetos para a casa e criando serviços
que facilitem a sua vida. Exemplo disso é o lançamento de diferentes produtos de financiamento,
como é o caso do 3x 4x Oney" explica João Lavos, Líder de Desafio Marca, Serviços e Relação
Cliente da LEROY MERLIN em Portugal. “A LEROY MERLIN e o Oney Bank reforçam assim a
sua relação comercial e de confiança de 17 anos, tendo como base a promoção de um consumo
responsável”.
Também a Norauto, especialista em manutenção, equipamento automóvel e em soluções de
mobilidade sustentável, reforça a sua relação com o Oney Bank através da adesão a esta solução.
“A escolha do Oney Bank como parceiro surgiu naturalmente tendo em conta a relação que já
temos há 20 anos no âmbito do lançamento do cartão de crédito Norauto+, mas também devido à
experiência adquirida a nível europeu e à credibilidade que apresenta na área do negócio digital”,
refere José Luis Barbajosa CEO da Norauto.
Com a inclusão destes dois novos parceiros, a solução de crédito pessoal online 3x 4x Oney passa
assim a contar com um total de 19 parceiros em Portugal e mais de 600 na Europa.
O Oney Bank é líder no pagamento fracionado em Portugal, bem como em França, Itália e
Roménia, e segundo em Espanha.

Para informação, este produto tem uma TAEG 0% calculada com base na TAN de 0,00%. Este Crédito
Pessoal está disponível para montantes de ﬁnanciamento de 75€ a 2.000€, pagos em 3 ou 4 prestações
com cartão de débito ou de crédito das redes Visa® ou Mastercard®, sem juros nem encargos. A
adesão ao crédito é sujeita a aprovação. Para mais informações sobre o produto, contacte o Oney Bank –
Sucursal em Portugal.

_________________________
Sobre o Oney Bank - Somos um banco diferente e único, nascido do comércio. Aproveitamos o nosso posicionamento
original e a nossa experiência desenvolvida ao longo de 35 anos para desenvolver soluções de pagamento e serviços
financeiros inovadores. A nossa missão: “Parceiro na transformação do comércio, o Oney dá a todos o poder de melhorar
o seu dia a dia e de consumir melhor”. Como criador do pagamento fracionado há 14 anos, o Oney é agora líder de mercado
em 4 países europeus com uma oferta totalmente digital e omnicanal única no mercado. Com os nossos 600 comerciantes
e parceiros de comércio eletrónico em cerca de 10.000 pontos de venda físicos ou virtuais, apoiamos os projetos de mais
de 7,8 milhões de clientes na Europa, oferecendo-lhes experiências de compra memoráveis em loja e online. Em Portugal
estamos presentes desde 1994 e contamos com aproximadamente 400 colaboradores. Desde 22 de outubro de 2019,
temos dois acionistas: BPCE com 50,1% e Auchan Holding com 49,9%.
Para mais informação: www.oney.pt
Siga-nos no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oney
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