Porquê a Hipay?
São várias as vantagens de utilização de uma carteira de pagamentos eletrónica como a Hipay.
i.

Em primeiro lugar, permite que os vendedores do SmartFarmer recebam
imediatamente o dinheiro pago pelo consumidor. Ao fim de três dias úteis poderá ser
movimentado pelo vendedor.

ii.

Em segundo lugar, é de mencionar que a Hipay é um operador internacional de
pagamentos eletrónicos devidamente licenciado e autorizado a operar em Portugal pelo
Banco de Portugal. Neste sentido, está sujeita às normas de segurança e privacidade
que são aplicáveis à generalidade das instituições bancárias e financeiras na União
Europeia e em Portugal.

iii.

A realização do registo parcial em dois servidores distintos (SmartFarmer e HiPay),
garante que os administradores do Smartfarmer não têm acesso direto aos dados
financeiros e respetivos meios de pagamento alojados na Hipay. Da mesma forma, a
Hipay não tem acesso ao detalhe de transações comerciais realizadas por cada utilizador
no portal SmartFarmer.

iv.

A Hipay foi a empresa que garantiu maior economia no processamento dos pagamentos,
quer à Oikos, quer aos utilizadores do SmartFarmer. A Oikos conhece a Hipay e já é
cliente daquela empresa, existindo uma relação de confiança mútua.

Dados da HiPay necessários no formulário de registo no
SmartFarmer
O número de Conta Hipay e o número de Espaço de Utilizador Hipay (EU) podem ser
verificados no Menu “Informações Pessoais”, na Conta Hipaywallet:
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Hipay Wallet (Carteira Hipay): Adesão
O registo é efetuado em https://hipaywallet.com/registration/register
Neste registo deverão preencher toda a informação solicitada selecionando, respetivamente,
uma das opções relativas ao perfil de utilização da HiPay Wallet: (comprador/comerciante) e
(particular/profissional).

Nas figuras que se seguem exemplificamos a informação que cada utilizador deverá preencher
no formulário de adesão, nos campos correspondentes:
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Processo de Validação da Conta HiPay

Depois de validar é encaminhado para a página de confirmação onde poderá validar toda a
informação preenchida. Se estiver tudo correto, valide novamente.
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O sistema enviará automaticamente uma mensagem de e-mail para activação da sua conta
Hipaywallet. Após a receção desta mensagem deverá:
-

Clicar no link de ativação da conta: “Clique aqui para ativar a sua conta”.
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Definir uma nova senha de acesso ao HiPay.
Deverá definir uma nova senha de acesso:
-

Menu “Informações Pessoais”;

-

Clicar no link “Clique aqui para alterar”;

-

Para proceder à alteração deverá utilizar a “Senha de acesso provisória” que lhe foi
enviada na mensagem de email de ativação.

Autenticação do registo inicial na HiPay Wallet
Seguindo as recomendações das entidades reguladoras, nomeadamente do Banco de Portugal,
após o registo inicial, o utilizador deverá fornecer alguma identificação que comprove o
estatuto de titular de:
i.

Empresa

ii.

Empresário em nome individual;

iii.

Associação ou Cooperativa.

Empresa
-

A área de negócio da atividade empresarial; Indicação sumária dos bens, produtos e/ou
serviços que pretende comercializar;

-

O URL do website onde pretende disponibilizar os métodos de pagamento providenciados
pelo HiPay (https://smartfarmer.pt/);

-

Digitalização integral e válida (com resolução adequada/legível) da Certidão Permanente
ou código válido de acesso à mesma;
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-

Digitalização integral (com resolução adequada/legível) do Cartão de Empresa ou código
válido de acesso ao mesmo;

-

Digitalização (com resolução adequada/legível) de um comprovativo de NIB/IBAN (o
documento terá de ser emitido pela instituição bancária contendo identificação da mesma
– Logo -, bem como o nome do titular da conta, que tem de ser coincidente com o disposto
na Certidão permanente, e os dados numéricos/alfanuméricos do NIB/IBAN e BIC/SWIFT).

-

Digitalização integral e válida (com resolução adequada/legível) do Documento de
Identificação Civil (Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte) do
Sócio-Gerente/Gerente mencionado na Certidão Permanente.

Empresário em Nome Individual
-

A área de negócio da atividade empresarial; Indicação sumária dos bens, produtos
e/ou serviços que pretende comercializar;

-

O URL do website onde pretende disponibilizar os métodos de pagamento
providenciados pelo HiPay (https://smartfarmer.pt/);

-

Digitalização integral e válida (com resolução adequada/legível) da Declaração de
Início de Atividade);

-

Digitalização integral e válida (com resolução adequada/legível) do Documento de
Identificação Civil (Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de
Contribuinte);

-

Digitalização (com resolução adequada/legível) de um comprovativo de NIB/IBAN (o
documento terá de ser emitido pela instituição bancária contendo identificação da
mesma – Logo -, bem como o nome do titular da conta, que tem de ser coincidente com
o disposto na Certidão permanente, e os dados numéricos/alfanuméricos do NIB/IBAN
e BIC/SWIFT).

-

Digitalização (com resolução adequada/legível) de um comprovativo de morada com
data de emissão inferior a 60 dias, que se constitua como prova da contratação de
serviços prestados regularmente e de carácter domiciliário (ex. fatura/recibo de água,
eletricidade, gás, telecomunicações, seguros, etc.); para o presente propósito não são
aceites documentos de habilitação de condução de veículos, documentos bancários
e/ou tributários. São aceites comprovativos de morada emitidos pela administração
local (Junta de Freguesia).

Associação/Cooperativa
-

A área de negócio da atividade empresarial; Indicação sumária dos bens, produtos
e/ou serviços que pretende comercializar;

-

O URL do website onde pretende disponibilizar os métodos de pagamento
providenciados pelo HiPay (https://smartfarmer.pt/);
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-

Digitalização integral (com resolução adequada/legível) do Cartão de Empresa ou
código válido de acesso ao mesmo;

-

Digitalização (com resolução adequada/legível) de um comprovativo de NIB/IBAN (o
documento terá de ser emitido pela instituição bancária contendo identificação da
mesma – Logo -, bem como o nome do titular da conta, que tem de ser coincidente com
o disposto na Certidão permanente, e os dados numéricos/alfanuméricos do NIB/IBAN
e BIC/SWIFT);

-

Digitalização integral (com resolução adequada/legível) dos Estatutos da Associação
(versão emitida pelo RNPC e subsequentes alterações realizadas no livro de atas da
Assembleia Geral);

-

Digitalização integral (com resolução adequada/legível) da Ata eleitoral na Assembleia
Geral (e termo de posse se existente) que nomeia os Órgãos Sociais vigentes do
mandato diretivo em curso;

-

Digitalização integral e válida (com resolução adequada/legível) do Documento de
Identificação Civil (Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte)
do membro da direção da Associação mencionado na Ata eleitoral/termo de posse e
simultaneamente titular da conta HiPay.

Envio da Documentação de Autenticação
A documentação deverá ser enviada para os seguintes emails:
-

portugal@hipay.com;

-

smartfarmer@oikos.pt

No email deverá mencionar também:
-

No “Assunto do email” : Parceiro SmartFarmer

-

O email de registo;

-

O Número de Conta Principal (Informação disponível na sua conta Hipaywallet);

-

O Número de Espaço de Utilizador (EU) (Informação disponível na sua conta
Hipaywallet).
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