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iKeve Mobile
MANUAL DE INSTALAÇÃO 
DA APLICAÇÃO

Com o Keve Mobile Banking, é mais fácil e seguro fazer
todas as operações bancárias directamente do seu
telemóvel. Surpreenda-se com o novo visual da aplicação e
com a sua rapidez de navegação. Encontre e faça tudo o que
precisa, só mexendo um dedo.
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Com o Keve Mobile Banking, é mais fácil e seguro fazer
todas as operações bancárias directamente do seu
telemóvel. Surpreenda-se com o novo visual da aplicação e
com a sua rapidez de navegação. Encontre e faça tudo o que
precisa, só mexendo um dedo.

KEVE MOBILE BANKING

Com o Keve Mobile Banking, é mais 
fácil e seguro fazer todas as operações 
bancárias directamente do seu telemóvel.
Surpreenda-se com o novo visual da aplicação 
e com a sua rapidez de navegação. 
Encontre e faça tudo o que precisa, 
só mexendo um dedo.
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Desloque-se a uma agência do Banco Keve e preencha o contrato 
de adesão ao iKeve Particulares/iKeve Corporate.
Leia atentamente as condições gerais de utilização 
disponibilizadas sobre o serviço, confirme o seu endereço 
de email e assine a boa leitura e compreensão do documento.
Aguarde a confirmação da sua adesão por email, 
com o respectivo utilizador e password (se tiver 
seleccionado o serviço restrito). Caso tenha optado pelo serviço 
alargado, receberá igualmente a chave 
de confirmação para a realização de operações.
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2º DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Para fazer o download e instalação da aplicação, deve aceder à APP Store através
do seu dispositivo móvel. De seguida, pesquise por “iKeve Mobile” e efectue a
instalação gratuita na página da aplicação.

 A instalação e a utilização das aplicações em redes móveis, pode implicar o
consumo de dados, sendo os custos cobrados, estabelecidos entre o Cliente e a
Operadora.

A validação do seu email é essencial uma vez que 
a confirmação da adesão e os comprovativos das operações 
realizadas serão enviados via email.

Para utilizar o Serviço iKeve Mobile poderá utilizar uma  password 
numérica escolhida no momento da configuração do aplicativo. 
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2º DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Para fazer o download e instalação da aplicação, deve aceder à APP Store através
do seu dispositivo móvel. De seguida, pesquise por “iKeve Mobile” e efectue a
instalação gratuita na página da aplicação.

 A instalação e a utilização das aplicações em redes móveis, pode implicar o
consumo de dados, sendo os custos cobrados, estabelecidos entre o Cliente e a
Operadora.

Para fazer o download e instalação da aplicação no sistema Android, 
deve aceder à Google Play Store através do seu dispositivo móvel.  
De seguida, pesquise por “iKeve Mobile” e efectue a instalação 
gratuita na página da aplicação ou utilize o QR Code.
A instalação e a utilização das aplicações em redes móveis, pode 
implicar o consumo de dados, sendo os custos cobrados, estabelecidos 
entre o Cliente e a Operadora.

O Banco Keve não cobra qualquer custo pela utilização ou instalação 
do Serviço iKeve Mobile.
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                       REGISTO DA ADESÃO3

Aceder a APP e clicar no “ iniciar sessão”
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                       REGISTO DA ADESÃO3

INÍCIO DE SESSÃO
O acesso de sessão ao iKeve Mobile Particular 
e Corporate, seguem os mesmos
passos, e é composto por:
Utilizador e palavra-passe(password)
ainda tem a opção de guardar
o utilizador.
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Depois da inserção dos códigos de acesso
(utilizador e palavra-passe) clicar no botão
iniciar sessão.
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                       REGISTO DA ADESÃO3

No primeiro acesso a APP iKeve Mobile,
terá de efectuar a configuração inicial, onde
poderá Activar Saldo Rápido, PIN, Face ID
ou Touch ID.
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                       REGISTO DA ADESÃO3

Face ID ou Touch ID: Servem para acesso
rápido e subistituem a palavra passe ou 
o PIN, fazendo o reconhecimento das 
impressões digitais, ou reconhecimento facial,
tornando a aplicação mais segura e de rápido 
acesso. Depois da configuração, clicar em
seguinte”
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PIN: Serve para o acesso rápido e subistitui
a palavra passe. O PIN é formado por 4
dígitos à escolha do cliente.

PIN: Serve para acesso rápido e substitui a 
palavra passe, o PIN é formado por 4 
dígitos a escolha do cliente. 

Saldo Rápido: Serve para consultar o saldo 
da sua conta sem ter que efectuar login 
(Iniciar a sua Sessão). Caso queira activar 
clicar o Botão “ACTIVAR” e depois em 
“SEGUINTE”. 
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Saldo rápido: Serve para consultar o saldo
da sua Conta sem ter que efectuar login
(iniciar a sua sessão). Caso queira activar
clicar o botão “ACTIVAR” e depois em
“SEGUINTE.”

PIN: Serve para acesso rápido e substitui a 
palavra passe, o PIN é formado por 4 
dígitos a escolha do cliente. 

Saldo Rápido: Serve para consultar o saldo 
da sua conta sem ter que efectuar login 
(Iniciar a sua Sessão). Caso queira activar 
clicar o Botão “ACTIVAR” e depois em 
“SEGUINTE”. 
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                       REGISTO DA ADESÃO3

Página inicial: pode visualizar todas Contas 
arrastando no ecrã onde apresenta
o Saldo da Conta. Tem também as principais 
opções para um rápido acesso.
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                       REGISTO DA ADESÃO3

Na tecla "Mais", pode visualizar todas as fun-
cionalidades disponíveis no iKeve Mobile e 
também as definições que permitirão 
configurar a sua Conta em qualquer altura.
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Apoio ao Cliente
+244 222 394 048  |  +244 222 394 161

falaconnosco@bancokeve.ao
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