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O Millennium bim reabriu o Balcão Prestige da Praça dos Trabalhadores, 

em Maputo. Destinado a Clientes Particulares que privilegiam 

atendimento personalizado por um gestor dedicado, em espaços 

distintos, com privacidade, o Balcão Prestige é o sétimo na cidade de 

Maputo e o vigésimo em todo o País.  

 

Ser Cliente Prestige do Millennium bim significa beneficiar não apenas 

de um espaço físico de prestígio e de um serviço diferenciado, mas 

também de um conjunto de produtos e serviços criados especificamente 

para satisfazer as necessidades financeiras destes Clientes Particulares. 

 

Os titulares de contas Prestige têm acesso a um cartão de débito 

Prestige, com imagem diferenciada e estão isentos de pagamento de 

comissões de transferências pontuais entre contas Millennium bim do 

mesmo titular. O acesso a serviços de Internet Banking, Mobile Banking 

e ATM é imediato. 

 

O cartão de crédito Prestige Gold permite descontos até 20% nos 

parceiros do programa de benefícios associado a este meio de 

pagamento. Os Clientes podem solicitar também um Crédito Pessoal 

Prestige, uma solução que responde a necessidades pontuais de 

financiamento a curto ou médio prazo, como mobiliário, 

electrodomésticos, equipamento informático, despesas de manutenção 

do automóvel ou remodelação da casa.  
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Balcão Prestige destina-se a 
Clientes Particulares, que 
privilegiam interlocução 
com gestor dedicado, em 
privacidade  
 
 
 
 
 
Espaços físicos são 
diferenciados, para garantir 
atendimento personalizado 
e acompanhamento 
próximo das necessidades 
financeiras dos Clientes 
 
 
 
 
 
Ser Cliente Prestige do 
Millennium bim traduz-se 
também em beneficiar de 
um conjunto de produtos e 
serviços criados 
especificamente a pensar 
nestes Clientes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Millennium bim reabre Balcão Prestige em Maputo 
 

 
Situado na Praça dos Trabalhadores, o Balcão destina-se  

a servir Clientes Particulares que privilegiem atendimento por gestor dedicado  

 

http://ind.millenniumbim.co.mz/pt/public/Cartoes/Paginas/CartoesListaVantagemvisa.aspx
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Para poupar, além de outras aplicações a prazo existentes no Millennium 

bim, os Clientes Prestige podem constituir os depósitos a prazo 

Rendimento Mensal ou Valorização, aplicações financeiras a 180 dias, 

com pagamento mensal de juros na conta à ordem, no caso do Prestige 

Rendimento Mensal ou com capitalização de juros mensal, no caso do 

Prestige Valorização, para quem pretenda constituir um património 

financeiro a médio e longo prazo. 

 

O Millennium bim continua a reafirmar o seu compromisso de apoiar a 

economia, fomentando a poupança, apoiando com soluções financeiras 

adequadas às famílias.  

 

 

 

 

 

 

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, mais de 300 agentes 

bancários e 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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Media 

Mais informações:  

 

José Manuel Pessanha - JLM&A Moçambique  

82 254 4442/84 480 5656 – jpessanha@jlma.co.mz 

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique  

84 625 0709/ 82 741 1790 – bfaftine@jlma.co.mz 

 

Filipa Rebelo – JLM&A Moçambique 

84 825 8385 – frebelo@jlma.co.mz 
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