Termos e condições de utilização
particulares dos meios de pagamento
eletrónicos
1. Meios de pagamento
Para a comodidade do utente, a FCT NOVA disponibiliza no site clip.unl.pt os seguintes meios de
pagamento:
•
•

Referência Multibanco;
MB Way.

Aos pagamentos realizados por estes meios não é acrescido qualquer custo de comissão de serviço.
As instruções para utilização do sistema de pagamento eletrónicos no site clip.unl.pt podem ser
consultadas nas páginas:
•
•
•

https://www.div-i.fct.unl.pt/faq/como-devo-proceder-para-o-pagamento-de-taxas-decandidatura
https://www.div-i.fct.unl.pt/faq/como-devo-proceder-para-pagar-inscricao-num-exame
https://www.div-i.fct.unl.pt/faq/como-posso-obter-os-dados-para-regularizar-minhaspropinas

1.1. Referência Multibanco – Condições particulares
1. Cada referência Multibanco é válida para um ato de pagamento, isto é, não pode ser
reutilizada;
2. Após a realização do pedido de pagamento por Referência Multibanco o sistema CLIP procede
à emissão de uma nova referência às 5h00. A referência será disponibilizada no sistema CLIP
após este período. Complementarmente, a referência Multibanco será também enviada por
correio eletrónico após as 5h00. A mensagem terá a seguinte informação:
"Caro utente,
Seguem os dados para efetuar o pagamento por Referência Multibanco.
Entidade: 12345
Referência: 123456789
Valor: 123.00 EUR

Esta Referência Multibanco é válida até às 23:59 de AAAA-MM-DD.
Ao efetuar o pagamento por Referência Multibanco num terminal bancário a entidade
associada aos pagamentos terá a designação ALTICE PAY. Não necessita de nos enviar
o comprovativo de pagamento.
Com os melhores cumprimentos,
CLIP"
3. As referências Multibanco são válidas até às 23h59 do dia seguinte à realização do pedido de
pagamento;
4. Para serviços que não admitem pagamentos fora de prazo, às 23h59 do dia anterior à data
limite de pagamento a opção de pagamento por referência Multibanco deixará de estar
disponível. Durante o último dia de pagamento, os clientes poderão utilizar as referências
multibanco solicitadas anteriormente;
5. Para serviços que admitem pagamentos fora de prazo e a, consequente, inclusão de juros de
mora, os pedidos de Referência Multibanco realizados no último dia serão processados no dia
seguinte e incluirão juros de mora;
6. Ao efetuar o pagamento por referência Multibanco num terminal bancário a entidade
associada aos pagamentos terá a designação ALTICE PAY.

1.2. MB Way – Condições particulares
1. O meio de pagamento MB Way pode ser utilizado até à data limite de pagamento.
2. O pedido de pagamento MB Way é válido durante alguns minutos.
3. O pedido de pagamento será cancelado caso não seja concretizado no prazo definido.
4. No âmbito das funcionalidades de pagamento eletrónico, a FCT NOVA utiliza as mais recentes
tecnologias de proteção da informação confidencial, não ficando com acesso aos dados do
cartão de crédito do utente, em cumprimento com a legislação aplicável. Estes dados serão
armazenados exclusivamente pelo prestador de serviços de pagamento.

2 – Taxas e Impostos
Os preços indicados no site clip.unl.pt são apresentados em euros e correspondem ao valor final
a pagar, incluindo o IVA e outros impostos ou taxas, quando aplicáveis.

