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Antes de fazer pagamentos dos quais não está seguro, siga as nossas

sugestões para saber a quem pertence uma entidade multibanco.
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Se costuma fazer pagamentos através de referências e entidades multibanco, já deve ter lido

muitos avisos em como se deve precaver, proteger os seus dados e certificar-se que está a lidar

com um receptor legítimo e seguro. É importante saber a quem pertence uma entidade

multibanco quando faz um pagamento.

Desde a água, eletricidade, gás, internet e televisão, propinas, pagamentos de serviços e

compras, o pagamento por referência multibanco continua a ser muitas vezes preferido por

atribuir à operação uma certa camada de proteção, em vez de algo mais direto.

Saiba, contudo, que é importante identificar algumas entidades multibanco para saber se está

a fazer o pagamento a quem o deve realmente, evitando assim burlas.

SABER A QUEM PERTENCE UMA ENTIDADE MULTIBANCO: AS MAIS ÚTEIS E USADAS

Algumas entidades multibanco são bastante reconhecidas por pertencerem a serviços e/ou

empresas públicas ou privadas. Outras pode não reconhecer. Nestes casos, convém pesquisar o

número antes de efetuar o pagamento.

Tenha em atenção que algumas empresas usam serviços de atribuição de entidades e

referências para facilitar os pagamentos, o que retira algum do caráter direto e seguro. As mais

comuns são a Ifthenpay, a PPRO Financial ou a EuPago. Tenha sempre atenção a estes casos. Se

possível, escolha outra modalidade de pagamento.

Fique a conhecer algumas entidades úteis

10095 – Pagamentos ao Estado

10083 – Transportes Intermodais do Porto

10155 – Loja do Condomínio

10158 – Vodafone

10211 – CM Porto

10363 – FNAC
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10511 – Porto Editora

11013 – Portal da Empresa

11241 – La Redoute

11364 – Endesa

11412 – Pagamento de anúncios Standvirtual / Imovirtual

1421 – CM Lisboa

11706 – Universidade de Lisboa

11711, 11712 e 11713 – INSTITUTO REGISTOS NOTARIADO,IP

11717 – IEFP

11937 – Instituto dos Registos e do Notariado

11944 – Brisa

20160 – Jogos Santa Casa

20442 – NOS Pagamento facturas

20812 – EDP Serviço Universal

20839 – Cetelem

20858 – COFIDIS

20975 – IMTT

20987 – Blueticket

21056 – Segurança Social

21096 – Galp Energia

21154 – CTT (Pagamento Portagens)

21159 – MEO (Pagamento facturas)

21269 – Universidade do Porto

Pode sempre verificar primeiro antes de pagar. Uma simples busca num motor de busca geral

ao usar o número pode não ser suficiente, mas existe esta base de dados que ajuda a tirar

algumas dúvidas.

Veja também

7 dicas para utilizar o multibanco no estrangeiro

Comissões no Multibanco? Deco avisa que lei proíbe cobrança

Usar o multibanco online: vale a pena o risco?

Como depositar dinheiro no multibanco: passo a passo

Há mudanças nos pagamentos por multibanco, já reparou?

Júlia Rocha

Licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade do Porto, sempre se deu bem com os livros, teclados de
computador e canetas. A importância da palavra escrita num mundo tecnológico, aliada à história, ao cinema, literatura e
televisão, são os seus maiores campos de interesse.

516 Artigos

http://www.entidademb.com/
https://www.e-konomista.pt/como-utilizar-o-multibanco-no-estrangeiro/
https://www.e-konomista.pt/comissoes-multibanco-deco-avisa-lei-proibe/
https://www.e-konomista.pt/multibanco-online/
https://www.e-konomista.pt/como-depositar-dinheiro-multibanco/
https://www.e-konomista.pt/mudancas-nos-pagamentos-por-multibanco/
https://www.e-konomista.pt/author/julia-rocha/
https://www.facebook.com/share.php?u=https://www.e-konomista.pt/saber-a-quem-pertence-uma-entidade-multibanco/?utm_medium=social&utm_campaign=share-post&utm_source=facebook
https://twitter.com/intent/tweet?text=Como%20saber%20a%20quem%20pertence%20uma%20entidade%20multibanco&amp;url=https://www.e-konomista.pt/saber-a-quem-pertence-uma-entidade-multibanco/?utm_medium=social&utm_campaign=share-post&utm_source=twitter
mailto:?subject=Como%20saber%20a%20quem%20pertence%20uma%20entidade%20multibanco&amp;body=%3Cp%3EAntes%20de%20fazer%20pagamentos%20dos%20quais%20n%C3%A3o%20est%C3%A1%20seguro,%20siga%20as%20nossas%20sugest%C3%B5es%20para%C2%A0saber%20a%20quem%20pertence%20uma%20entidade%20multibanco.%3C/p%3E%0A%0Ahttps://www.e-konomista.pt/saber-a-quem-pertence-uma-entidade-multibanco/?utm_medium=social&utm_campaign=share-post&utm_source=email
https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.e-konomista.pt/saber-a-quem-pertence-uma-entidade-multibanco/?utm_medium=social&utm_campaign=share-post&utm_source=whatsapp
https://www.e-konomista.pt/
https://www.e-konomista.pt/financas-pessoais/

