Lista de comandos do Caixadirecta SMS
Para solicitar uma operação, envie uma mensagem com o respetivo comando para o número 3510.

PRINCIPAIS COMANDOS
S

Consulta de Saldo

M

Consulta de Movimentos
Consulta de IBAN/SWIFT

IBAN

AJUDA

Pedido de contacto
Transferência

T

Pagamento de Serviços

PS

Contacto telefónico de apoio na
utilização do Caixadirecta.

CONSULTA DE SALDOS
Operação

Comando SMS

Exemplos de utilização

S

Saldo de
conta

Saldo de
cartão

S
S [número de conta com 13 algarismos]

Obtém o saldo da conta ativa

S 3333333333333

Obtém o saldo de outra conta

Obtém o saldo do cartão ativo

SC
SC [número de cartão com 16 algarismos]

SC 4444444444444444

Obtém o saldo de outro
cartão

CONSULTA DE MOVIMENTOS
Operação
Movimentos
de conta

Movimentos
de cartão

Comando SMS

Exemplos de utilização
M

M [número de conta com 13 algarismos]

Obtém os movimentos da conta ativa

M 3333333333333
MC

Obtém os movimentos de outra conta

Obtém os movimentos do cartão ativo

MC [número de cartão com 16 algarismos]
MC 4444444444444444

Obtém o saldo de outro cartão

Nota: Receberá uma lista com a 1ª página de movimentos que termina com a frase, por exemplo “(1/5) envie P[n.pg]
para mais)”. Envie o comando P2 para obter a 2ª página, P3 para a 3ª página e assim sucessivamente.

CONSULTA DE IBAN
Operação
IBAN e
BIC/SWIFT

Comando SMS

Exemplos de utilização
IBAN

Obtém os dados da conta ativa

IBAN [número de conta com 13 algarismos]
IBAN 3333333333333

Obtém os dados de outra conta
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TRANSFERÊNCIAS
Operação

Comando SMS
T [número de conta de destino CGD com 13 algarismos] [montante]

Transferir
através do
número de
conta

Exemplos de utilização
T 2222222222222 10

Transferir 10€ a partir da conta ativa para a conta 2222222222222
Transferir 10€ a partir da conta 3333333333333 para
a conta 2222222222222

T 3333333333333 2222222222222 10

T [número de telemóvel de destino com 9 algarismos] [montante]
Transferir
através do
número de
telemóvel (1)

Exemplos de utilização
T 999999999 10

Transferir 10€ a partir da conta ativa para o telemóvel 999 999 999

T 3333333333333 999999999 10

Transferir 10€ a partir da conta 3333333333333 para o
telemóvel 999 999 999

(1)

As transferências através do número telemóvel implicam que o destinatário tenha o Caixadirecta SMS ativo com o
respetivo telemóvel associado. O depósito é imediato na conta ativa do destinatário.

PAGAMENTOS
Operação

Comando SMS
PS [entidade] [referência] [montante]

Pagamento de
Serviços

Exemplos de utilização
Pagamento de 17,99€, a partir da conta ativa para a entidade 00000
com a referência 000 000 000.
Pagamento de 17,99€, a partir da conta
000000000 17,99
3333333333333 para a entidade 00000 com a
referência 000 000 000.

PS 00000 000000000 17,99
PS 3333333333333 00000

MEO [número de telemóvel com 9 algarismos] [montante]
NOS [número de telemóvel com 9 algarismos] [montante]
Carregamentos
de telemóvel

VOD [número de telemóvel com 9 algarismos] [montante]
Exemplos de utilização
MEO 999999999 10,00

Carregamento de 10,00€ à MEO, a partir da conta ativa para o telemóvel
999 999 999.

MEO 3333333333333 999999999 10,00

Carregamento de 10,00€ à MEO, a partir da conta
3333333333333 para o telemóvel 999 999 999.
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CONFIGURAÇÕES


Consulta da lista e da ordem de contas
A conta ativa é a que está definida, por omissão, para a realização das operações.
No Caixadirecta SMS pode consultar a lista de contas e a ordem com o envio do comando



L

.

Definição da conta ativa (e alterar a ordem das contas)
A conta ativa é a que está definida, por omissão, para a realização das operações.
No Caixadirecta SMS pode definir a conta ativa com o envio do comando CA [número de conta com 13 algarismos],
por exemplo
CA 3333333333333 .



Atribuir nomes às contas
Na realização de operações, a atribuição de nomes às contas serve como alternativa à introdução do nº da conta
ou ao nº da ordem da conta.
No Caixadirecta SMS pode atribuir nomes às contas com o envio do comando NC [número com 13 algarismos]
[nome a atribuir]. Por exemplo para atribuir o nome “CASA” a uma conta
NC 3333333333333 CASA .



Definição de sinónimos
Na realização de operações, a definição de sinónimos serve como alternativa à introdução do comando e dos
dados da operação.
No Caixadirecta SMS pode definir sinónimos através do comando SIN [nome sinónimo=código da mensagem].
Por exemplo para atribuir o sinónimo SOS para a operação de transferência de 20€ da conta 3 para a conta ativa
SIN SOS=T 3 1 20 .
(conta 1),



Utilização de sinónimos
Na realização de operações com sinónimos, o nome do sinónimo deve ser enviado para o 3510 precedido de um
ponto: .[nome sinónimo]. Utilizando o exemplo anterior .SOS .



Consultar a lista de sinónimos
No Caixadirecta SMS pode consultar a lista de sinónimos definidos por si através do comando SIN .



Apagar sinónimo
No Caixadirecta SMS pode eliminar um sinónimo anteriormente definido por si através do comando
APAGAR SOS .
APAGAR [nome sinónimo] . Utilizando o exemplo anterior
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