
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Após a abertura do Balcão Inovação, o Millennium bim volta a inovar 

proporcionando aos Clientes que subscreveram o Millennium IZI - serviço 

mobile banking do Banco - e que possuem uma conta à ordem, o 

levantamento em numerário nas ATM da rede do Banco ou nos POS dos 

Agentes Jájá, sem utilizarem o seu cartão de débito. 

 

O 1º passo é aceder ao Millennium IZI, escolher a opção “Levantamento 

IZI”, inserir o número da conta a debitar e o montante que pretende 

levantar. Ao receber a mensagem com o código de levantamento no seu 

celular, poderá dirigir-se a uma ATM ou Agente Jájá, escolher a função 

“Levantamento IZI”, inserir o número de celular que utilizou para 

efectuar esta transacção, inserir o código de levantamento recebido por 

SMS, o seu PIN IZI, e já está! O valor solicitado pelo Cliente será 

disponibilizado de imediato. 

  

Com esta forte aposta na inovação tecnológica como factor de 

diferenciação e crescimento da actividade bancária, o Banco pretende 

reforçar a qualidade desta plataforma apresentando cada vez mais 

funcionalidades que contribuam, efectivamente, para uma maior 

comodidade a todos os seus utilizadores.  

 

Recorde-se que o Millennium IZI foi criado com o objectivo de se afirmar 

junto da população das zonas urbanas e rurais como um canal 

alternativo no acesso a serviços bancários minimizando a necessidade de 

se deslocarem a um Balcão. Desde o seu lançamento, em Maio de 2013, 

o número de utilizadores e de operações tem crescido a um ritmo muito 

significativo justificado pela alta taxa de fidelização que o serviço 

apresenta.  
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Millennium bim aposta em  
serviço único no mercado 
moçambicano e que garante 
maior comodidade e 
segurança  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millennium IZI foi criado 
com o objectivo de 
aumentar o acesso da 
população moçambicana a 
serviços bancários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sucesso da plataforma tem 
contribuído para a 
bancarização das 
populações moçambicanas, 
garantindo um canal 
alternativo sem 
necessidade de sair de casa 
ou do escritório. 

Clientes Millennium IZI já podem fazer levantamentos 
sem o cartão de débito  

 
Serviço mobile banking do Millenniun bim inova com funcionalidade que permite 

levantamentos em numerário sem necessidade de ter o cartão físico do Banco. 
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O “balcão virtual Millennium IZI” está próximo de todos os Clientes 

através de um simples telemóvel.    

 

 

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 1,7 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:  

 

Afonso Vaz Pinto - JLM&A Moçambique  

84 448 4882 – avazpinto@jlma.co.mz 

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique  

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