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Clientes do Santander já podem pagar com Apple Pay 

 

• Uma forma mais simples e segura de pagar com iPhone e Apple Watch 

 

 

 
Lisboa, 4 de agosto de 2020. NOTA DE IMPRENSA 
Os clientes do Santander já podem utilizar o Apple Pay para efetuar pagamentos de uma 
forma mais simples e segura, sem ser necessário ter cartão bancário ou dinheiro. Os 
clientes apenas têm de aproximar o seu iPhone ou Apple Watch de um terminal de 
pagamento e pagar de modo contactless. Todas as compras são autenticadas com Face ID, 
Touch ID ou com o código de acesso ao dispositivo. 
 
Os clientes também podem utilizar o Apple Pay no iPhone, iPad e Mac para fazer compras 
de um modo mais rápido e prático em apps ou na internet com o browser Safari, sem ter de 
criar contas e preencher formulários. 
 
A segurança e privacidade estão presentes em todos os pagamentos com o Apple Pay.  
Quando é efetuada uma compra, o Apple Pay utiliza um número de cartão específico, pelo 
que o número original do cartão nunca é armazenado no dispositivo ou nos servidores da 
Apple, nem é partilhado pela Apple com os comerciantes. 
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O Apple Pay é fácil de configurar. No iPhone, basta abrir a app Wallet e adicionar um cartão 
de débito ou crédito do Santander. Assim que o cliente o adicionar a um dos dispositivos, o 
Apple Pay fica disponível e pronto a ser utilizado para pagar. 

 
Esta inovação insere-se no objetivo do Santander de simplificar a vida financeira dos 
clientes, criando soluções para que possam pagar as suas compras com qualquer 
dispositivo móvel em todo o mundo, de uma forma simples, rápida e segura. 
 
Todos as informações sobre o Apple Pay podem ser consultadas em 
https://www.apple.com/pt/apple-pay/ ou na página do Banco 
http://www.santander.pt/cartoes/pagamentos-digitais/apple-pay 
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