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Millennium bim reabre Beira Club
Banco reabilita edifício histórico na cidade da Beira

O Millennium bim continua a investir no processo de reabilitação da sua
Millennium bim acaba de
reabrir o balcão Beira Clube
edificado num espaço
centenário onde funcionava
o Clube Inglês

rede de balcões, e acaba de reabrir o balcão Beira Clube, edificado
num espaço centenário onde funcionava o antigo Clube Inglês.
O balcão Beira Clube, conta agora com instalações renovadas que
garantem não só a conservação do património nacional, como
permitem também maior eficiência através do reforço da qualidade no
serviço de atendimento ao Cliente, naquela que é a segunda maior
cidade de Moçambique.
O Millennium bim conta com uma extensa rede de balcões activos

A agência do Millennium
bim Beira Clube faz parte
dos 18 balcões em Sofala

distribuídos por todas as províncias do país, dando resposta às
crescentes necessidades dos seus diferentes segmentos, reafirmando
assim o seu compromisso com os seus Clientes e o país ao apoiar a
economia, promovendo a inovação e o desenvolvimento do sistema
financeiro nacional, mantendo assim a sua estratégia de expansão
sólida, inovadora e sustentada. Na província de Sofala o Millennium
bim tem 18 balcões, dos quais 13 na cidade da Beira. As instalações do
Beira Club estão, agora, melhor preparadas para o atendimento
personalizado de Clientes Prestige e empresas da rede Corporate.

Sobre o Millennium bim - Maior grupo financeiro moçambicano, tem marcado o ritmo de
crescimento do sector bancário. No processo de bancarização da economia moçambicana, o Banco
está presente em todas as províncias do país e conta hoje com uma vasta rede de balcões, uma das
maiores redes de ATM e POS, e com o contributo dos seus 2.500 colaboradores que servem mais de
1,6 milhões de clientes. O Millennium bim é o primeiro Banco moçambicano presente no ranking dos
100 maiores Bancos de África, ocupando a 56.ª posição.
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