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Clientes do Millennium bim poderão pagar
guias do INSS através do serviço IZI
Millennium bim e INSS celebram memorando que permitirá efectuar pagamentos
através do serviço de mobile banking número 1 em Moçambique

Millennium bim reforça
oferta de funcionalidades
no serviço mobile
banking do Banco.

O Millennium bim e o INSS – Instituto Nacional de Segurança Social de
Moçambique celebraram na passada 4ª feira, um memorando que
permitirá, aos utilizadores da plataforma de mobile banking “Millennium
IZI”, pagarem as suas guias através de um simples telemóvel.
Esta nova funcionalidade é mais uma aposta do Millennium bim na
inovação de um serviço diferenciador e relevante para o seu Cliente,
proporcionando-lhe

Millennium IZI foi criado
com o objectivo de
aumentar o acesso da
população moçambicana
a serviços bancários.
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Recorde-se que o Millennium IZI foi criado com o objectivo de aumentar
o acesso da população moçambicana a serviços bancários afirmando-se
como um canal alternativo e simplificado, de acesso a operações
disponíveis também nos balcões e ATM do Banco.
Desde o seu lançamento, em Maio de 2013, o número de utilizadores e

Sucesso da plataforma
tem contribuído para a
bancarização das
populações
moçambicanas,
garantindo um canal
alternativo.

de operações tem crescido a um ritmo muito significativo justificado
pela alta taxa de fidelização que o serviço apresenta.
Os Clientes que subscreveram o Millennium IZI têm à sua disposição um
serviço acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde e quando o
Cliente quiser.

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 1,7 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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