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O Millennium bim acaba de lançar o Millennium bim TOP (M-TOP). O Banco 

oferece, aos aderentes do M-TOP, produtos e serviços exclusivos e um 

atendimento remoto personalizado, através de um Gestor de Cliente, e 

permanente que evita deslocações aos Balcões.  

 

O M-TOP apresenta-se como uma inovadora proposta de valor ao Mercado 

Moçambicano, apostando nos Clientes que valorizam a rapidez, a simplicidade 

a eficácia e comodidade dos processos bancários com recurso à melhor 

tecnologia digital e as plataformas mobile na gestão das finanças pessoais. 

 

É de realçar a disponibilização de uma oferta verdadeiramente inovadora em 

Moçambique que consiste numa solução integrada de produtos e serviços, 

denominada “Pacotes MTOP” (inclui Seguro de Acidentes Pessoais), bem como 

outros produtos exclusivos, nomeadamente, o "Crédito Nova Vida TOP" com 

taxas bonificadas, Cartões de Débito e Crédito TOP, distintos, com limites 

transaccionais alavancados.  

 

Adicionalmente, o M-TOP privilegia um atendimento rápido, e personalizado, 

através de um Gestor de Cliente e um Call Center inteiramente dedicado ao 

Cliente TOP, com facilidade de contacto e disponibilidade total, 24 horas por 

dia e nos 7 dias da semana.  

 

O novo M-TOP do Millennium bim, e as vantagens que comporta para os 

Clientes, concretizam, uma vez mais, a vocação inovadora do Banco e a 

atenção especial que dedica às necessidades específicas dos seus Clientes, 

conforme sublinha José Reino da Costa, CEO do Millennium bim: "Hoje, com o 

M-TOP, simplificamos o presente e antecipamos o futuro. O M-TOP 

reafirma a Inovação como parte do ADN do Millennium bim.  

“Pretendemos, com esta solução, oferecer ao mercado uma experiência 

digital com elevados padrões de qualidade e excelência, sem descurar a 

habitual segurança, conforto e rapidez que perfazem as vantagens desta 
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nova proposta. Desta forma, o Millennium bim dá mais um contributo na 

modernização do sistema financeiro, apostando na “Banca Digital”. 

Acrescentou o Executivo do Millennium bim.” 

 

O Millennium bim é o Banco mais distinguido em matéria de inovação no 

mercado financeiro moçambicano. Fomos pioneiros na introdução de meios de 

pagamento electrónico, ATM, POS, Internet Banking, Mobile Banking, 

plataforma IZI no WhatsApp e no Facebook e, mais recentemente, o Pay IZI. 

Hoje, não imaginamos as nossas vidas sem a utilização destes serviços 

bancários e conseguimos, por isso, ter uma proximidade muito grande com os 

nossos Clientes.    

 

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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