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Millennium bim disponibiliza soluções transaccionais e de
crédito inovadoras para apoiar as PME nacionais
Nova solução de crédito sob a forma de Desconto de Facturas apoia o negócio das PME e novo pacote
transaccional M Líder

O Millennium bim anunciou o reforço da sua oferta para as PME, com uma
solução de crédito inovadora: O Desconto de Facturas emitidas pelos Grandes
Compradores Nacionais é fruto da parceria entre o Banco e a seguradora
O MLíder passa a contar
com um novo pacote
transaccional para as
empresas, bem como de
uma nova solução de
crédito sob a forma de
Desconto de Facturas
para apoiar o negócio
das PME

BRITAM. Este produto permite às Pequenas e Médias Empresas (PME) nacionais
gerar liquidez, possibilitando uma melhor gestão de tesouraria, uma vez que
permite antecipação do valor da factura com desconto, passando a
responsabilidade de cobrança para o Millennium bim.
Adicionalmente, o Millennium bim criou um novo pacote para Empresas,
denominado “Pacote MLíder”, com vantagens únicas, que lhes permite
usufruir de vários serviços e produtos bancários. As Empresas MLíder poderão
ter acesso à oferta mais completa do mercado, desfrutando de uma
interacção mais rápida, flexível e acessível com o Banco e seus Clientes. Esta
oferta beneficia as empresas relativamente a transacções, cartões e seguros,
com condições bonificadas.

O Banco continua a
apostar na inovação
para acrescentar valor
ao negócio dos seus
Clientes, posicionandose como o parceiro
incontornável das PME
nacionais

Com estas iniciativas o Banco reforça a sua posição como instituição financeira
de apoio às PME, através da disponibilização de produtos e serviços
inovadores, ajustados ao contexto actual do Empresariado Moçambicano e
indo ao encontro das necessidades dos Clientes.
Albino Andrade, Administrador do Millennium bim frisou que “Somos um
Banco comprometido com o desenvolvimento e crescimento económico do
país, por isso, temos plena consciência do papel fundamental que as PME
desempenham

na

dinamização

da

economia

nacional.

Com

a

disponibilização desta solução de crédito inovadora e o “Pacote Mlíder”
queremos reforçar o nosso posicionamento enquanto parceiro de
referência do empresariado moçambicano, dando resposta às suas
necessidades e apoiando no crescimento dos seus negócios.”.
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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, e uma das maiores redes de ATM e POS. O Millennium bim é o Banco mais premiado do País e o primeiro
Banco moçambicano presente no ranking dos 100 maiores Bancos de África.
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