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Millennium bim é a única instituição financeira em
Moçambique com certificado PCI-DSS
Este certificado garante a conformidade com os mais elevados padrões de segurança de dados da
indústria de pagamentos de cartões internacionalmente estabelecidos

O Millennium bim foi
certificado pelo PCI-DSS
(Payment Card Industry
Data Security Standard)

O Millennium bim foi pelo 3.º ano consecutivo, certificado pelo PCI-DSS
(Payment

Card

Industry

Data

Security

Standard),

um

padrão

internacional de segurança de informação no que respeita à utilização
dos cartões (Visa, MasterCard, American Express, JCB e Discovery) por
parte dos seus Clientes. Desta forma, o Banco volta a integrar o grupo
exclusivo

de

instituições

financeiras

certificadas,

já

que

em

Moçambique apenas o Millennium bim a possui.
Este padrão, criado para incrementar a segurança dos dados dos
cartões de forma a reduzir as fraudes e garantir maior segurança nas
O certificado PCI-DSS
garante um padrão
internacional de segurança
e informação na utilização
de cartões de crédito

transacções electrónicas, publicou em Outubro a sua versão mais
recente, tendo o Millennium bim revalidado a sua certificação para a
referida versão.
Esta certificação torna o Millennium bim um Banco ainda mais seguro e
resiliente, adoptando as melhores práticas internacionais, através da
utilização e cumprimento de princípios de segurança estipulados pela
comunidade internacional.

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, uma das
maiores redes de ATM e POS, e com o contributo dos seus 2.500 colaboradores que servem mais de
1,6 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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