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O Millennium bim reforça a sua liderança na inovação do sistema bancário com 

o lançamento do novo visual do smartIZI. A ferramenta digital, actualizada com 

novas funcionalidades, está disponível na Google e Apple store, e vai 

proporcionar experiências dinâmicas e bastante gratificantes aos Clientes do 

Banco. Agora, ficar em casa, vai ser ainda mais agradável. 

 

Entre as novidades do smartIZI renovado destacam-se a possibilidade de se 

efectuar transferências para as contas de moeda electrónica, do M-pesa para o 

e-Mola e vice-versa; o pagamento à segurança social e a recuperação da palavra-

passe (password) do canal Internet Banking e, muito em breve, será também 

possível fazer transferências para o estrangeiro. Os Clientes podem ainda usar 

o novo smartIZI para gerir e controlar a segurança dos seus cartões. 

 

No actual contexto de eclosão da pandemia do Coronavírus, o Millennium bim 

oferece as melhores soluções mobile que permitem aos Clientes acederam aos 

serviços bancários, com segurança e comodidade, sem saírem de casa. Assim 

sendo, o Banco recomenda que os Clientes privilegiem sempre os serviços 

bancários disponibilizados pelas suas plataformas digitais (SmartIZI; Millennium 

IZI; IZI NO WHATSAPP; IZI NO FACEBOOK e o site www.millenniumbim.co.mz), 

devendo deslocarem-se às Agências somente em caso de absoluta necessidade. 

 

Para mais informações e acesso ao novo visual do smartIZI, consulte por favor: 

www.millenniumbim.co.mz/pt/particulares/digital/smart-izi 

 

Importa referir que o Millennium bim é Melhor Banco em Segurança de 

Informação e Prevenção de Fraude em todo o continente africano, uma 

distinção internacional que reconhece o esforço do Banco na protecção de dados 

dos seus Clientes, numa altura em que a era digital contribui para a 

simplificação e agilidade das operações financeiras. Esta segurança permite 
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igualmente que os Clientes do Millennium bim se sintam ainda mais confiantes 

e protegidos. 

 

O Eng. Reno da Costa, PCE Millennium bim, enquadra esta inovação na 

“estratégia do Millennium bim de revolucionar a relação do Cliente com o 

Banco e com os seus hábitos de consumo, permitindo reforçar ainda mais a 

nossa presença junto dos moçambicanos”. Na óptica do Eng. Reino da Costa 

“os canais digitais do Banco estão a tornar-se cada vez mais funcionais nos 

serviços que prestam, o que confirma o compromisso do Millennium bim com 

a inovação e as novas tecnologias, bem como a contínua inclusão financeira 

dos moçambicanos, com o desenvolvimento de produtos e serviços únicos e 

inovadores.    

 

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 1,8 milhões de clientes. O Millennium bim é o primeiro Banco moçambicano 

presente no ranking dos 100 maiores Bancos de África. 
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