
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

O Millennium bim acaba de disponibilizar um novo serviço no Internet 

Banking, com o objectivo de optimizar as funcionalidades existentes 

nas suas várias plataformas. 

 

O simulador de crédito é novo serviço desenvolvido, com acesso 

através da internet, que vai permitir aos Clientes do Millennium bim 

consultarem a sua capacidade de endividamento sem terem 

necessidade de se deslocarem a um balcão. 

 

O acesso ao novo serviço é feito através do site do Banco, de forma 

rápida e conveniente. Para tal, basta aceder ao site do Millennium bim, 

clicar no separador “Crédito” e depois “Simulador”, preencher os 

dados e enviar o pedido de simulação que é disponibilizado pelo Banco 

na hora, com a possibilidade de imprimir o resultado da simulação para 

posterior apresentação no Balcão no acto da formalização do pedido de 

crédito.  

 

Com esta nova funcionalidade, os Clientes do Banco podem calcular e 

consultar a sua capacidade de endividamento para os diferentes 

produtos de crédito, nomeadamente: Crédito Nova Vida, Crédito Nova 

Vida Funcionário Público e Crédito Nova Vida Funcionário Público 

Quadros Directivos.  

 

O Millennium bim pretende continuar a contribuir para o 

desenvolvimento socioeconómico de Moçambique, através da inovação 

de produtos e serviços, criados para melhor satisfazer os seus Clientes.
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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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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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