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Millennium bim melhor
Banco Digital de Moçambique
Prestigiada revista “Global Finance” atribui galardão ao Millennium bim reconhecendo o seu
desempenho e inovação do sector bancário moçambicano.

Millennium bim foi distinguido
pela reconhecida revista de
referência internacional na
informação sobre mercados
financeiros e sector bancário,
“Global Finance”

O Millennium bim foi reconhecido pelo seu desempenho no sector
bancário moçambicano, desta vez como "Melhor Banco Digital de
Moçambique 2018" pela prestigiada revista financeira Global Finance. A
revista Global Finance é referência na informação sobre mercados
financeiros e sector bancário a nível internacional.
A aposta na digitalização insere-se na estratégia de inclusão e
bancarização do Millennium bim que pretende levar os serviços a todos os
moçambicanos. Actualmente, o Banco conta já com mais de 7 milhões de
transacções mensais através do digital.

A força da estratégia do Banco
para atrair e atender Clientes
digitais, o sucesso em levar os
Clientes a usar o digital,
crescimento de Clientes
digitais, amplitude de ofertas
de produtos, evidência de
benefícios obtidos a partir de
iniciativas digitais foram os
critérios base desta selecção.

O Banco disponibiliza aos seus Clientes diversas plataformas digitais
através do Internet Banking para particulares e empresas ou do
Millennium Izi. Qualquer destas ofertas dispõem de um alargado número
de funcionalidades garantindo todos os serviços do Millennium bim à
distância de um telefone celular ou de um computador.
O Millennium bim reforçou recentemente a estratégia de penetração do
Mobile Banking com novos produtos gratuitos como é o caso do
"Levantamento IZI", uma funcionalidade para levantamento de dinheiro
em ATM ou POS sem necessidade de uso de um cartão de débito ou
crédito. O Banco lançou também o Balcão Inovação onde todos os Clientes
têm contacto com todas as novidades digitais do Millennium bim e onde
foi instalada a primeira máquina de emissão de cartões.

Esta distinção de “Melhor
Banco Digital de Moçambique”
da Global Finance junta-se a
outros prémios internacionais
de relevo atribuídos pela
Euromoney, The Banker e
Global Finance como Melhor
Banco de Moçambique.

Na base dos critérios de selecção do júri da Global Finance, a cargo
Infosys, líder global em consultoria tecnológica, estiveram factores como
a força da estratégia do Banco para atrair e atender Clientes digitais, o
sucesso em levar os Clientes a usar o digital, o crescimento de Clientes

digitais, a amplitude de ofertas de produtos e benefícios obtidos a partir
de iniciativas digitais e para dispositivos móveis.
Esta distinção de “Melhor Banco Digital de Moçambique” da Global
Finance junta-se a outros prémios internacionais de relevo atribuídos pela
Euromoney, The Banker e Global Finance como Melhor Banco de
Moçambique e que fazem do Millennium bim a instituição bancária mais
premiada do país.
Por sua vez, para José Reino da Costa, Presidente da Comissão Executiva
O Millennium bim é a
instituição financeira mais
premiada de Moçambique

do Millennium bim, “O Banco olha para a inovação e as novas
tecnologias como forma de estar mais próximo dos seus Clientes. Este
prémio reconhece todo um trabalho de qualidade acompanhado pela
inovação que o Banco coloca ao dispor dos seus Clientes”.
O Millennium bim é o maior grupo financeiro de Moçambique, tendo,
actualmente, 1,8 milhões de Clientes. Este indicador revela o
reconhecimento dos moçambicanos pelo desempenho do Banco e forte
contributo para a bancarização, inclusão financeira das populações, e
consequentemente, para o desenvolvimento da economia moçambicana.

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.
Sobre a revista Global Finance – Foi fundada em 1987 e tem como missão ajudar os líderes
empresariais, banqueiros e investidores, facultando informação financeira dos mercados internacionais
que lhes permita apoiar na definição das suas estratégias. A revista Global Finance é lida em mais de
163 países. Sediada em Nova Iorque conta com uma rede de escritórios em Londres, Rio de Janeiro e
Milão.
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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
Alcina Gomes – JLM&A Moçambique
84 448 9442 - agomes@jlma.co.mz
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