
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

O Millennium bim anunciou o lançamento de novos serviços para 

disponibilizar soluções ajustadas de atendimento personalizado e 

direcionado aos seus Clientes.  

 

Os Clientes Prestige particulares podem beneficiar de um serviço de 

atendimento personalizado e privado, com acompanhamento de um 

gestor dedicado, podendo aceder a um conjunto de produtos e serviços 

desenhados ao pormenor para atender às suas necessidades e facilitar 

na gestão do seu património.  

 

Este grupo de Clientes poderá ainda ter acesso gratuito a wi-fi e a um 

cartão de débito personalizado, na hora, disponível no Private Banking, 

bem como, nos 21 Balcões Prestige. 

 

O lançamento está a ser feito, igualmente, através de uma campanha 

de publicidade que apresenta as principais novidades do serviço, com o 

slogan “Aqui há uma solução para cada cliente”. 

 

O Millennium bim criou soluções adequadas aos seus Clientes Prestige, 

com o objectivo de melhorar o seu serviço de atendimento. 

 

A expansão e modernização da rede comercial do Banco, prevê a 

abertura em breve de mais um Balcão Prestige, fruto da parceria com 

os Correios de Moçambique, e que contribuiu também para a 

requalificação do património imobiliário dos Correios. 
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Desta forma, o Balcão Prestige situado na estação dos Correios de 

Moçambique da Avenida 25 de Setembro, será recuperado para 

permitir a prestação de serviços bancários, bem como, a oferta de 

serviços postais dos Correios num espaço moderno e funcional.  

 

A materialização desta parceria está inserida no âmbito do programa 

de bancarização das comunidades rurais e urbanas, onde foram já 

inaugurados oito balcões.  

 

O objectivo do Millennium bim, enquanto agente activo do sector 

financeiro, é continuar a promover o desenvolvimento de um conjunto 

de produtos e serviços inovadores, adaptados às diferentes 

necessidades dos vários segmentos de Clientes.  

 

Millennium bim Aqui Consigo!    

 

 

 

 

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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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 
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