COMUNICADO DE IMPRENSA

08 de Novembro de 2018
Alunos da Universidade Mussa Bin Bique vão ter
acesso facilitado aos serviços do Millennium bim
Acordo entre o Millennium bim e a UMBB pretende dar novas soluções financeiras aos jovens
estudantes e simplificar o acesso a serviços bancários.

Millennium bim assina
acordo com Universidade
Mussa Bin Bique

O Millennium bim e a Universidade Mussa Bin Bique (UMBB) assinaram,
no dia 31 de Outubro, na cidade de Nampula, um acordo de parceria que
tem como objectivo oferecer novos produtos e serviços bancários aos
estudantes daquela instituição de ensino superior.
Com esta parceria pretende-se simplificar e facilitar o acesso dos alunos
aos serviços bancários, essenciais na gestão financeira pessoal.
A assinatura deste protocolo permite criar soluções e optimizar os
pagamentos relativos às propinas, matrículas, inscrições e taxas de
exame, entre outros serviços utilizados pelos estudantes da UMBB.
O acordo vai ainda beneficiar os alunos com a criação de sistemas de
Pagamentos de Serviços, como o serviço de Cash Directo.

Parceria facilita acesso a
serviços bancários,
essenciais na gestão
financeira pessoal dos
alunos

A Universidade Mussa Bin Bique irá, por seu lado, aderir a POS que o
Millennnium bim vai disponibilizar às várias Faculdades e à Direcção de
Registos Académicos daquela instituição de ensino superior.
Com este acordo, os estudantes daquela universidade vão também poder
efectuar o pagamento de propinas através dos meios de pagamentos
oferecidos pelo Banco, designadamente via Mobile Banking, Internet
Banking e via ATM do Millennium bim.
A cerimónia de assinatura do protocolo contou com a presença do Reitor
da Universidade Mussa Bin Bique, professor doutor Ahmed el Toum
Hamdane, do Vice-reitor da UMBB; mestre Saide Momade Molide; e do

Millennium bim reforça
compromisso com a
Educação através da
oferta de produtos e
serviços diferenciadores

director Comercial do Millennium bim, Agostinho Carvalho.
Para Agostinho Carvalho, Director Comercial do Millennium bim, esta é
mais “uma oportunidade de estreitar relações com as instituições onde
temos camadas mais jovens da população, respondendo às necessidades
diárias dos alunos através da oferta de um vasto leque de produtos”.

Desta forma, o Millennium bim reforça o seu compromisso com a
educação através de uma oferta integrada de serviços diferenciadores e
relevantes

para

estes

estudantes,

proporcionando-lhes

maior

comodidade e segurança na realização das suas transacções e gestão do
seu dia a dia na universidade. O objectivo é aumentar e facilitar o
acesso dos jovens aos serviços bancários.
Sendo a Educação um dos principais focos de actuação do Millennium
bim, este é mais um contributo do Banco nesta área que, ao longo das
últimas duas décadas, tem sido um dos pilares do crescimento
sustentado, com soluções financeiras que apoiem os jovens estudantes
na sua gestão financeira.

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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