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Bases de Dados das Operadoras de Comunicações Electrónicas

A Base de Dados Partilhada (BDP) das operadoras de comunicações electrónicas contém

dados sobre os clientes que não cumpriram as suas obrigações de pagamento junto das

referidas empresas, nos termos do artigo 46º da Lei das Comunicações Electrónicas

(Regicom).

A Base de Dados, propriedade das operadoras de comunicações electrónicas, é gerida

l CREDINFORMAÇÕES/EQUIFAX i d t i b i d t tpela CREDINFORMAÇÕES/EQUIFAX em regime de outsourcing, ao abrigo de um contrato

de prestação de serviços.

O acesso a esta informação é rigorosamente fornecido em exclusivo ao sector das

telecomunicações.

A Base de Dados Partilhada funciona em regime de reciprocidade. Para aceder aos

dados das restantes participantes cada entidade fornece previamente informação sobre os

seus clientes.

Vantagem: Mitigar o Risco de Incumprimento
O incremento das relações comerciais entre empresas, e o aumento exponencial das

comunicações móveis como meio preferencial de comunicação pessoal e empresarialcomunicações móveis como meio preferencial de comunicação pessoal e empresarial,

levaram ao aumento do incumprimento do crédito, e consequente risco associado, junto

das operadoras de comunicações electrónicas.

A identificação prévia de clientes que estão em incumprimento com determinada

operadora, permite evitar o sobreendividamento dos consumidores com outras operadoras

e consequentes possíveis não pagamentos.

Informação sobre:

› Resumo dos dados identificativos;

› Relação de moradas;

Características da Base de Dados

ç ;

› Natureza dos incumprimentos;

› Evolução histórica dos incumprimentos

› Histórico de consultas
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Informação Sempre Acessível.
Acesso On-line:

› Via Webpage da Credinformações

Obtenha de forma imediata a informação que necessita para as suas decisões de risco de

crédito. Consulte a informação que pretende analisar através da página web da

CREDINFORMAÇÕES/EQUIFAX na área reservada a clientes. Com o respectivo utilizador

e password, pode aceder rapidamente a informação de crédito relevante que lhe permitirá

tomar as decisões de negócio mais eficazes.

› Via SCA (Serviço de Consultas em Automático)

Se pretende ter um controlo total do fluxo de informação ou prefere integrar a informação

nos seus sistemas informáticos de uma forma totalmente transparente, colocamos à sua

disposição o nosso Serviço de Consultas em Automático (SCA), que permite ao seu

sistema dialogar com o nosso servidor mediante strings de informação. O nosso módulo de

t ã d i f ã tã d tili d ibilit ã i l d tapresentação da informação e gestão de utilizadores possibilita a execução simples destas

tarefas.

Acesso Off-line:

› Via Batch (consultas massivas ao ficheiro)

Envie um ficheiro indicando as consultas que pretende efectuar, os filtros e regras de

negócio que deseja aplicar e a configuração da informação que deseja receber como

resposta. A resposta será enviada no prazo de 24h.
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