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Millennium bim expande serviços bancários
na Província da Zambézia
O novo balcão do Banco situa-se no distrito de Namacurra e é o primeiro a servir os seus
cerca de 200 mil habitantes.

Este balcão destina-se aos
cerca de 200 mil habitantes
do distrito de Namacurra

O Millennium bim encerrou 2017 com a abertura do 1º balcão a operar
no distrito de Namacurra, situado na província da Zambézia. A
população conta agora com todos os serviços e produtos do Banco num
espaço moderno e que oferece todas as garantias de segurança e
comodidade aos seus Clientes. Este balcão é um exemplo claro da forte
aposta do Banco em expandir os seus serviços nas zonas rurais
A abertura deste novo balcão irá, desta feita, promover a inclusão
financeira dos mais de 200 mil habitantes que residem no distrito de
Namacurra.

O Millennium bim passa a
contar com 189 balcões
espalhados em todo o país,
dos quais 11 estão na
província da Zambézia

Com esta abertura o Millennium bim passa a contar com um total de 189
balcões distribuídos por todo o país, sendo que só na Província na
Zambézia o Banco contará com 11 balcões, que disponibilizam produtos
e serviços bancários aos cerca de 4.000.000 de habitantes daquela
província.
Ao longo dos seus 22 anos, o Banco tem realizado um forte investimento
na Bancarização do país colocando, ao serviço das populações, produtos
e serviços financeiros adequados às suas necessidades e realidades.
O objectivo do Millennium bim é continuar a investir num serviço de

O Millennium bim tem
desempenhado um forte
papel na bancarização da
economia nacional

qualidade aos seus Clientes e manter uma estratégia de expansão sólida,
inovadora e sustentada.

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, ocupando a 56.ª posição.
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