
SOLUÇÕES



No Standard Bank, orgulhamo-nos de ter como nosso maior compromisso uma experiência em banca 
que torne possível tudo aquilo que os nossos clientes sonham para si, a sua família e o seu negócio. 

Tudo começa com a excelência no atendimento dos melhores gestores, soluções inovadoras e
serviços digitais que tornam o dia-a-dia mais prático, cómodo e seguro. Aliamos isto a uma

vasta gama de produtos e serviços, cada um especificamente criado a pensar nas 
suas necessidades, actuais e futuras,pessoais ou profissionais. 

 SOLUÇÕES PARA UMA EXPERIÊNCIA 
      EM BANCA DE EXCELÊNCIA



O Standard Bank Moçambique é parte integrante do 

Grupo Standard Bank, o maior banco africano por activos, 

que opera em 20 países africanos e cinco centros 

financeiros globais. A 31 de Dezembro de 2020, 

o Grupo reportou activos no valor total de 

ZAR 2.500.000.000.000 (cerca de USD 170.000.000 000), 

enquanto o seu valor de mercado foi de 

ZAR 209.400.000.000 (cerca de USD 14.000.000.000).

 

Através da Banca de Particulares e Negócios, 

o Standard Bank oferece serviços financeiros às 

Pequenas e Médias Empresas moçambicanas e particu-

lares satisfazendo as crescentes necessidades para 

o seu desenvolvimento. Em Moçambique, o Standard 

Bank possui, igualmente, plataformas digitais que 

permitem efectuar transacções como pagamentos 

de serviços e impostos diversos, transferências, compra 

de recargas, a qualquer hora do dia e a partir de qualquer 

lugar, através dos balcões digitais, Netplus e BOL (Inter-

net Banking), Netplus App (Mobile Banking), 

QuiQ (*555#), Centro de Negocios 94000 

e ainda uma Linha do Cliente grátis (800 412 412). 

Foi pioneiro em colocar à disposição do mercado 

balcões digitais, que funcionam 24 horas por dia, 

permitindo, através de tecnologias de ponta, o acesso 

autónomo, rápido e permanente dos clientes aos 

serviços do banco, para efectuar todas as transacções 

de um balcão de atendimento tradicional.

O Standard Bank Moçambique disponibiliza, igualmente, 

aos seus clientes, desde 2020, o QuiQMola, o primeiro 

empréstimo digital no mercado moçambicano, 

por meio do qual pode-se solicitar e obter, 

em menos de 24 horas, um empréstimo bancário.

 

A perícia do Standard Bank Moçambique, em sectores 

da indústria, adicionada às valências na mineração, 

petróleo e gás, energias renováveis, energia e infraestruturas, 

agronegócios, telecomunicações e meios de comunicação 

e instituições financeiras, reflectem-se no seu 

contributo para o desenvolvimento económico do País. 

Com efeito, é o único banco nacional envolvido na 

construção da Plataforma Flutuante de Gás Natural 

Liquefeito (FLNG), em Palma, na província de 

Cabo Delgado, onde investiu, aproximadamente, 

8 biliões de dólares norte-americanos.

Em 2017, o Standard Bank banco criou a Incubadora 

de Negócios, onde desenvolve programas de capacitação 

em áreas de promoção ao empreendedorismo e emprego, 

empoderamento económico das mulheres e conteúdo 

local, através do estímulo à inovação.



Contamos agora com mais de 47 Agências  
e balcões por todas as províncias do País 

com soluções digitais inovadoras 
e máquina de depósitos para melhoria 

de serviços para os nossos clientes.



Agradecemos a todos pela confiança.

 E MELHOR BANCO
DE INVESTIMENTO

DE MOÇAMBIQUE
A prestigiada revista EMEA Finance, especializada em assuntos 

financeiros e bancários da Europa, Médio Oriente e África,
elegeu-nos o “Melhor Banco” e “Melhor Banco de Investimentos" 

de Moçambique. Estas distinções são resultado da dedicação
 e esforço em servir os nosso clientes cada vez melhor.
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CONTA DEPÓSITO À ORDEM

Faça o seu dinheiro crescer, abra uma Conta Depósito à Ordem e tenha
 possibilidades financeiras sem limites. Com a Conta depósito a ordem, estamos 

sempre abertos para restituir o dinheiro que nos confiar a qualquer momento.
 

FUNCIONALIDADES
•  Depósitos, levantamentos, transferências locais - intrabancarias, interbancárias

e internacionais, e pagamento de serviços e outros.

CONDIÇÕES DE ACESSO
•  É um produto destinado a clientes residentes e não residentes maiores de 21 anos. 

Em caso do titular for um menor, deverá ser representado por um tutor.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Os titulares, signatários autorizados, representantes legais e procuradores devem apresentar 

os seguintes documentos:
•  Cópia do B.I./ Passaporte/ DIRE;

•  Documentos comprovativos de morada;
•  Apresentação do Número Único de Identificação Tributária (NUIT);

•  Comprovativos de Rendimentos ou proveniência de fundos;
•  Certidão de Registo Comercial (com validade de 90 dias);

•  Estatutos publicados em Boletim da República / Pacto Social da Empresa (Pessoas Colectivas);
•  Procuração dando poderes para efectuar a operação e documento de identificação do procurador.

POSSIBILIDADES
 FINANCEIRAS



  

DEPÓSITO À PRAZO

Quanto quer receber mensalmente? trimestralmente? ou periodicamente 
a quantia? diz um número que o nosso depósito a prazo vai remunerar 

periodicamente quantia escolhida, com base numa taxa de juro acessível para si.

PRAZO DE CONTRATO
• 1 mês, 3 meses, 6 meses e 12 meses

CONDIÇÕES DE ACESSO
• É um produto aplicável a todos os titulares de uma conta à Ordem do Standard Bank.

• Os titulares de contas de depósitos à Prazo podem ser residentes ou não residentes, com 
respeito aos seus activos cambiais ou económicos, de acordo com a legislação cambial em vigor.

• Dirija-se ao balcão do Standard Bank mais próximo de si, e faça o seu Depósito à Prazo.

FAZEMOS O SEU DINHEIRO





  

CARTÃO DE DÉBITO BLUE

Um cartão que entende as suas necessidades
Pague contas em mais de 22 milhões de estabelecimentos comerciais a nível 

nacional e internacional. Um cartão disponível 24 horas por dia, 
para que pague as suas contas com a melhor conveniência.

FUNCIONALIDADES
•  Pagamento no POS;

•  Transacções na ATM:
     •  Compra de recargas (Credelec, Tmcel, Vodacom, Movitel, Zap, etc.);

    •  Pagamento de despesas periódicas (DSTV/GOTV, TELEDADATA, pagamento com 
servicos de referência); 

•  Transferências na ATM;
•   Levantamento (numerário) - limite diário: MZN 10.000

     •  Histórico de Transacções - Mini-Extracto com as últimas 10 transacções.

CONDIÇÕES DE ACESSO
•  Idade – Mínima: 21 anos (18 emancipado);

•  Ser titular de uma conta à ordem no Standard Bank.

COMO ACEDER
Dirija-se ao balcão do Standard Bank mais próximo de si.

UM CARTÃO QUE 
ENTENDE AS SUAS



  

CARTÃO DE DÉBITO SILVER

O nosso cartão Silver, permite-lhe fazer compras online em qualquer 
loja certificada. Pagar serviços e produtos em todos dispositivos electrónicos 

a nível nacional e global.

FUNCIONALIDADES
•  Compras Oline

•  Pagamento no POS;
•  Transacções na ATM:

     •  Compra de recargas (Credelec, Tmcel, Vodacom, Movitel, Zap, etc.);
    •  Pagamento de despesas periódicas (DSTV/GOTV, TELEDADATA, pagamento com 

servicos de referência); 
•  Transferências na ATM;

•   Levantamento (numerário) - limite diário: MZN 10.000
     •  Histórico de Transacções - Mini-Extracto com as últimas 10 transacções.

CONDIÇÕES DE ACESSO
•  Idade – Mínima: 21 anos (18 emancipado);

•  Ser titular de uma conta à ordem no Standard Bank.

COMO ACEDER
Dirija-se ao balcão do Standard Bank mais próximo de si.

UM CARTÃO QUE PAGA 
TODAS AS CONTAS



  

CARTÃO DE CRÉDITO

O Cartão de Crédito é pessoal e intransmissível, disponível 24 horas por dia, 
lhe permite adquirir bens e serviços em mais de 30 milhões 

de estabelecimentos comerciais, de forma prática, simples.

COMO FUNCIONA:
•  Período de graça de até 55 dias (a partir da data de emissão até à data de pagamento); 

•  Revolving plan (pay and reuse);
•  Plano recarregável;

•  Cartão adicional disponível (partilhando o mesmo limite aprovado);
•  Disponível a opção de requisição de novo ou mesmo PIN, sem cancelamento do cartão; 

•  Nota de Viagem (aviso ao banco em caso de ausência do País, 
    monitoria de segurançapreventiva de transacções);

•  Seguros Grátis associados (Viagem Protecção ao Crédito).

VANTAGENS:
•  Globalmente aceite;

•  Permite efectuar operações em ATM, POS e Online;
•  Levantamento de numerário em ATM, nas agências do Standard Bank e nas plataformas digitais.

•  Netplus (Internet Banking e App);
•  3D Secure - acesso ao serviço de segurança da Visa em transacções online;

•  Permite efectuar pagamento adiantado do cartão em tempo real  nas plataformas digitais NetPlus: 
    NetPlusApp & QuiQ (mobile banking).

FAÇA AS SUAS COMPRAS
E PAGAMENTOS DE



TIPO DE CARTÃO E LIMITES

  
Máximo: MZN 139.999

Maximo:MZN 1.250.000

Máximo: MZN 279.999



  

NETPLUS PARTICULARES

É possível fazer todas as suas transacções de forma rápida, segura e de onde estiver. 
O nosso Netplus é o seu banco na Web. Pensando no seu conforto, 

oferecemos um canal electrónico on-line, que lhe permite fazer tudo que 
pode fazer no balcão.

FUNCIONALIDADES
•  Consulta de Saldos da conta corrente (real time);

•  Visualização e impressão de prova de pagamento (bordereaux);
•  Visualização e impressão extractos (Excel, PDF, CSV);

•  Transferências;
•  Gestão de Sweeps (Gestão automática de contas)

•  Verificação de montantes cativos (particulares);
•  Verificação, Requisição e Cancelamento de Cheques;

•  Submissão de pedidos e reclamações;
•  Constituição e Cancelamento de depósito de prazo;

•  Reforço de depósito a prazo;
•  Detalhe da conta a prazo;

•  Pagamento de despesas periódicas (DSTV/GOTV, JUE, IPS, INSS, TVCabo, EDM,...);
•  Requisição e cancelamento de Cartão de Débito;

•  Pagamento adiantado do Cartão de Crédito;
•  Informação sobre financiamento de crédito;

•  Notificação de Beneficiários (sms e email);
•  Compra de recargas (Credelec, Mcel, Vodacom, Movitel e TDM);

•  Histórico de Transacções;
•  Recuperação da senha sem necessidade de ir à agência (Online).

CONDIÇÕES DE ACESSO
•  Idade – Mínima: 21 anos (18 emancipado);

•  Formulário de Adesão;
•  Documento de identificação;

•  NUIT.

RÁPIDO E SEGURO. ESTE É O SEU

          COMO ADERIR
         • Vá ao site www.standardbank.co.mz
      • Clique: Aderir ao QUIQ e ao NetPlus;
   • Preencha os seus dados;
• E já esta.



  

QUIQ

Fique offline, mas não fique sem banco. QuiQ é o nosso serviço USSD, 
que lhe permite efectuar todas as transacções que precisa para manter 

as contas de tudo em dia. Digite *555# e veja o que é possível fazer.

FUNCIONALIDADES
Com o novo aplicativo Mobile USSD do Standard Bank, poderá ter acesso as seguintes 

funcionalidades:
• Saldos;

• Movimentos;
• Detalhes da conta;

• Transferências;
• Pagamentos;

• Recargas.

COMO ADERIR
• Vá ao site www.standardbank.co.mz

• Clique: Aderir ao QUIQ e ao NetPlus;
• Preencha os seus dados;

• E já esta.

FIQUE OFFLINE, MAS NÃO 
FIQUE SEM BANCO.



  

LINHA DO CLIENTE

É possível efectuar operações bancárias a qualquer hora do dia, com máxima rapidez, simplicidade e segu-
rança, sem ter de ir a agência.Com uma simples chamada para 800 412 412 (grátis) ou 21355700 pode solicitar 

um cartão de crédito ou débito, actualizar documentos associados à conta e efectuar o respectivo desbloqueio, 
actualizar contactos (SMS e Email) para efeitos de alerta, alterar as condições de depósitos a prazo e seguros.

NETPLUS
•  Envio de Código de activação;

•  Desbloqueio de Login;
•  Desbloqueio de SIM Swap;

•  Desbloqueio de SMS Token;
•  Bloqueio e desbloqueio de contracto;

•  Bloqueio e desbloqueio senha de acesso.
CONTA A ORDEM

•  Bloqueio e desbloqueio;
•  Disponibilização de saldo;

•  Disponibilização do número de recargas (Credelec, Vodacom, Tmcel, Movitel);
•  Leitura de extracto.

CARTÃO DE DÉBITO
•  Activação para pagamento Online;

•  Emissão;
•  Bloqueio e Desbloqueio;

•  Cancelamento.
CARTÃO DE CRÉDITO

•  Reemissão;
•  Cash advance;

•  Indicação de saldo disponível;
•  Indicação de saldo em dívida;

•  Indicação de Limite;
•  Envio de extracto;

•  Nota de viagem;
•  Cancelamento;

•  Bloqueio e Desbloqueio.

MAIS DO QUE UMA LINHA 
DO CLIENTE, É O SEU

    CONTACTE-NOS:
  Linha grátis: 800412412
Linha fixa: +258 21 35 57 00





  

QUIQMOLA - 6 MESES

 

FAÇA UM CRÉDITO NA HORA PELO SEU CELULAR

Com o QuiQMola é possível ter dinheiro na hora para resolver 
as suas necessidades do dia-a-dia ou realizar os seus sonhos e projectos. 

Adquira mobiliário, electrodomésticos, um carro ou material de construção 
para renovar a sua casa e muito mais. Faça de forma fácil, rápida e cómoda, 

sem precisar de ir à agência bancária.

CONDIÇÕES DE ADESÃO

•  Ter idade compreendida entre 21 anos e a idade de reforma;
•  Ser cliente Standard Bank;

•  Não ter um descoberto autorizado;
•  Ter registado uma média de depósitos superior ou igual a 15.000 MT nos últimos 6 meses;

•  Não ter registado excessos na conta, prestações de crédito em atraso,cheques sem 
  cobertura, entre outros.

Para mais informações vá a standardbank.co.mz, 
ligue 800 412 412 ou dirija-se à agência mais próxima.

Termos e condições aplicáveis.
Pagamento em prestações mensais durante 6 meses, com taxa de juro mensal de 1.98%.

Depois TAEG 23,65%. Para mais informações Ligue 800 412 412 ou dirija-se à agência mais próxima.

ACEDA ÀS PLATAFORMAS E SIGA OS PASSOS

  MAIS DINHEIRO PARA SI



  

CREDIAZUL

Um crédito que não requerer garantias reais e vem integrado com seguro é 
Possível. O nosso CrediAzul é destinado ao financiamento de bens de consumo, 

e possui um seguro de prestações com cobertura de morte, invalidez permanente 
e desemprego.

 
FINALIDADES

• Destina-se ao financiamento de quaisquer despesas pessoais, como a aquisição 
de bens de consumo, férias, viagens, obras na sua casa, formação, saúde, compras 

de mobiliário, equipamento informático, casamento e muito mais.

COMO ADERIR
• Ter pelo menos 21 anos de idade (ou 18 se emancipado); 

• Ter conta aberta no Standard Bank;
• Possuir informação actualizada, nomeadamente sobre a identidade, 

    residência, contacto móvel, prova de emprego e rendimentos;
•  Extracto de conta de outros bancos (caso não receba o ordenado no Standard Bank);

• Planos de dívidas correntes, nos outros bancos (caso existam).

SIMULADOR
• Vá ao site do banco www.standardbank.co.mz

• Clique: Produtos;
• Clique: Particulares;

• Clique: CrediAzul;
• Clique: Simulador de CrediAzul.

Nota: O banco dá-lhe a opção de ser contactado para mais detalhes, para tal deixe os seus contactos no simulador. 

UM CRÉDITO PARA SI,
SEM PRECISAR DE 



  

LEASING AUTOMÓVEL

 Não pare de realizar os seus sonhos e da sua família, 
compre um carro com o Leasing do Standard Bank.

Trata-se de um crédito em formato de leasing com taxa de juro competitiva, 
que torna o valor das suas prestações inferior a outros produtos 

de financiamento alternativo, dada a existência de um valor residual.

SIMULADOR
Vá ao site do banco www.standardbank.co.mz

Clique: Produtos;
Clique: Particulares;

 Clique: Leasing;
Clique: Simulador de Leasing Automóvel.

NOTA: O banco dá-lhe a opção de ser contactado para mais detalhes,
para tal deixe os seus contactos no simulador.

     AQUISIÇÃO 
   DE UM AUTOMÓVEL 
A QUALQUER MOMENTO?



 O Crédito Habitação é um produto de crédito destinado a aquisição de imóvel residencial.

COMO FUNCIONA:
•  O valor de financiamento corresponde até um máximo de 90%

entre o valor de Compra-e-Venda e o valor da avaliação;
•  O imóvel é registado em nome do  cliente e hipotecado a favor do Banco;

•  O cliente deve ter um emprego fixo e conta no Standard Bank a pelo menos 3 meses;
•  O valor do imóvel não inferior a MZN 2.500.000;

•  Prazo até 20 anos;
•  Seguros associados (vida e incêndio);

VANTAGENS:
•  Realização do sonho de casa própria;

•  Possibilidade de adicionar o rendimento do cônjuge para melhorar a capacidade de endividamento.

  

REALIZE O SEU 
SONHO DE TER

CREDITO HABITAÇÃO

SIMULADOR
Vá ao site do banco www.standardbank.co.mz

Clique: Produtos;
Clique: Particulares;

Clique: Crédito Habitação;
Clique: Simulador de Habitação.

NOTA: O banco dá-lhe a opção de ser contactado para mais detalhes, para tal deixe os seus contactos no simulador.



  

O Equity Release é um produto de investimento destinado 
a clientes detentores de imóveis.

COMO FUNCIONA:
•  O valor financiado corresponde 70% do menor entre

     o valor de compra-e-Venda e o valor da avaliação;
•  O imóvel é hipotecado a favor do Banco;

•  O cliente deve ter um emprego fixo e conta aberta há pelo menos 3 meses;
•  Valor do imóvel não inferior a MZN 2.500.000;

•  Prazo até 20 anos; e
•  Seguros associados (vida e incêndio).

VANTAGENS:
•  O cliente pode usar o valor financiado para investir à sua discrição; 

e Possibilidade de adicionar o rendimento do cônjuge para melhorar a capacidade 
de endividamento;

O SEU IMÓVEL 
COMO FONTE DE

FINANCIAMENTO

EQUITY RELEASE





  

NETPLUS EMPRESAS

Com apenas um clique é possível pagar as guias do INSS, IRPC, IRPS, IVA, 
Autoridade Tributária e despesas fixas da sua empresa. Não precisa enfrentar 

tráfego e filas para organizar as contas do seu negócio.

FUNCIONALIDADE
•   Transferências;

•   Pagamento de serviços;
•   Pagamento de impostos;

•   Compra de recargas;
•   Pagamento de salários;

•   Personalização de perfil e segurança;
•   Gestão de contas;

•   Extracto digital;
•   Consulta deoperações;

•   Gestão de beneficiários;
•   Gestão de utilizadores;

•   Gestão de referências de pagamento;
•   Gestão de depósitos;

•   Emissão e requisição de cheques.

COMO ADERIR
Para aderir ao Netplus Empresas, desloque-se à agência ou contacte o gestor de conta.

EVITE FILAS E PAGUE 
TODAS AS DESPESAS 

EMPRESARIAIS COM



  

BOL

Pague Impostos, Fornecedores e Salários de onde estiver.
Com o BOL-Business Online pode fazer pagamento de despesas da sua empresa 

em tempo real, em qualquer lugar, a qualquer hora e evitar filas nas instituições.

FUNCIONALIDADES
• Pagamentos

      -  IRPC, IRPS e IVA - Pagamento de Impostos (e-Tributação); 
      -  INSS - Pagamento de Segurança Social dos Colaboradores;

      -  Janela Única (JUE) - Pagamentos de Imposiçoes e Serviços  Aduaneiros;
      -  Facturas EDM (Pos-pago); 

      -  TVCabo - Pagamento de factura de TV/Internet;
      -  TMcel - Pagamento de factura de Telefone fixo/Internet;

      -  DSTV/GOTV - Pagamento de factura de TV;
      -  AdeM - (Águas da Região de Maputo) Pagamento de factura de Água de Maputo, Matola e Boane.

•  Transferências
      -  Entre contas nacionais e internacionais;

      -  M-Pesa - Transferências Standard Bank para M-Pesa;
      -  Consulta de saldos;

      -  Integração com sistema de contabilidade;
      -  Acesso consolidado de todas as contas de grupo de empresas Nacionais e internacionais;

      -  Consulta de extractos.

COMO ADERIR
Faça a sua solicitação, através do email linhadocliente@standardbank.co.mz ou contacte o seu gestor. 

PAGUE IMPOSTOS, 
FORNECEDORES

E SALÁRIOS DE 



  

CENTRO DE NEGÓCIOS

Centro de Negócios - o canal de contacto com banco para o seu negócio.

O QUE FAZEMOS?
Ajudamos os nossos clientes na realização dos seus sonhos e na transformação dos seus negócios 

através da gama de soluções financeiras que temos a oferecer a partir das várias soluções digitais, 
transaccionais, de financiamento, Seguro, Comércio Internacional e Investimento de que o Banco Dispõe.

PRINCIPAIS ACTIVIDADES
• Abertura de Conta;

•  Manutenção e actualização de dados;
•  Reactivação e Encerramento;

•  Apoio na abertura de conta no Standard Bank em outros Países;
•  Adesão ao Depósito a Prazo;

•  Adesão ao serviço de internet banking;
•  Reactivação, reset de senha, actualização de dados e afins;

•  Adesão e E-Commerce;
•  Adesão ao POS;

•  Acesso a Sala de Mercados para comércio de câmbios;
•  Adesão ao Pagamentos por Referência, Débitos Directos, Serviços de Sweeping e outros;

•  Adesão às ATMs de Depósito;
•  Adesão aos Cartões de Débito e de Crédito;

•  USSD; Mpesa;
•  Adesão ao ACAP – Africa China Agency Proposition para gestão e assitência de importações junto a China;

•  Assistência para transferências de e ao exterior;
•  Cartas de Crédito, Garantias bancárias e Remessas Documentárias;

•  Adesão as soluções de Seguro para cargas, mercadorias, imóveis, veículos, maquinaria, vida, acidentes de trabalho,
 interrupção de negócio e outros;

PARA O SUCESSO 
DO SEU NEGÓCIO

LIGUE PARA 94000 



  

CENTRO DE NEGÓCIOS

• Adesão aos pacotes de produtos e serviços direccionados aos colabora-
dores das empresas  com especial enfoque para a Educação Financeira 

e nas soluções de financiamento com preçário mais competitivo;
• Adesão aos eventos e programas da Incubadora do Banco;

• Adesão aos produtos de financiamento como:
     - Crédito Flexivel – Financiamento livre de apresentação de informação 

         financeira, disponível apenas para os clientes do Standard Bank acima 
        dos 6 meses;

     - Descobertos Autorizados;
     - Contas Empréstimo;

     -  Financiamentos à Importação;   
     -  Financiamentos de Contracto, de Ordens de Compra e de Facturas

     -  Garantias bancárias, Cartas de Crédito, outros.
• Reclamações;

• Serviços e Informações Gerais.

CONTACTE-NOS
O nosso atendimento é das 08:00h às 16:30h de Segunda a Sexta-Feira, pelas vias:

• Telefone – 94000 (linha grátis) / +258 21 35 57 50
• Email – CentrodeNegocios@standardbank.co.mz

• SupervisaoCentrodeNegocios@standardbank.co.mz
• Localizamo-nos na Baixa da Cidade Nr. 420, Maputo – Mocambique.

Os nossos clientes estão também convidados a obter os nossos serviços apartir 
das varias agências e gestores do banco disponíveis.

Termos & Condições aplicáveis.



  

MÁQUINA DE GRANDES DEPÓSITOS

Depositar grandes valores de forma rápida, segura e confortável é possível. 
Depositar valores de forma confortável e rápida é possível. A máquina de 

grandes depósitos foi concebida para que não perca tempo e não precise 
esperar filas para efectuar os seus depósitos.

FUNCIONALIDADES
•  Não há limites para o depósito;

•  Registo de origem de fundos na máquina, sempre que o valor a depositar for igual
    ou superior a MZN 450.000,00;

•  Validação baseada no PIN do cartão de débito;
•  Depósito efectuado pelo titular da conta;

•  Depósito para terceiros, para contas do Standard Bank Bank;
•  Verificação e autenticação das notas;

•  Rejeição de notas danificadas, falsas ou contrafeitas;
•  Indicação no ecrã da relação das notas a depositar, por denominação e respectivo total; 

•  Confirmação das notas;
•  Possibilidade de proceder a adição de notas no mesmo depósito;

•  Impressão de recibo do depósito com detalhes das denominações e respectivo valor;
•  Velocidade de contagem - 700 notas/minuto.

COMO ADERIR
Ser cliente do Standard Bank e titular de um cartão de débito.

ONDE ENCONTRAR?
Vá ao site do banco www.standardbank.co.mz

Clique: Onde estamos;
Clique: Máquinas de Grandes Depósitos.

DEPOSITE EM GRANDE DE 
FORMA RÁPIDA, SEGURA E 



  

POS

 

As máquinas POS do Standard Bank são as ferramentas 
ideais para modernizar negócios de sucesso. 

Adquira já uma e surpreenda-se com os resultados.

ADQUIRA POS, RELAXE, FACTURE COMO NUNCA 
E DESFRUTE DE INÚMERASVANTAGENS TAIS COMO:

• Conveniência;
• Comodidade;

• Segurança;
• As transacções são mais rápidas e eficazes;

• Aumento de vendas;
• Transacção autenticada com PIN do cartão (pessoal e intransmissível);

• Aceitação de transacções com cartões VISA e Mastercard;
• Evita erros de caixa na contagem do valor;

• Evita ter dinheiro no caixa;
• Evita transportar valores para depósito no Banco.

     COM POS O SEU
   NEGÓCIO CRESCE EM
SEGURANÇA





Produto de crédito, de médio a longo prazo, destinado 
ao financiamento de bens de capital ou expansão do negócio. 

COMO FUNCIONA:

•  O limite do empréstimo é determinado em função da capacidade
    de endividamento do cliente e suas necessidades de investimento;

•  O objectivo principal é financiar despesas de capital, por exemplo 
    equipamentos (máquinas, ferramentas, geradores) e instalações;

•  Prazo de até 5 anos;
•  Poderão ser solicitadas garantias, dependendo do valor de crédito e prazo.

VANTAGENS:

A divida é amortizável em prestações mensais de capital e juros, 
o que permite reduzir o capital gradualmente;

Produto ideal para financiar a aquisição de activos fixos.

Termos e condições aplicáveis 

  

CONTA EMPRÉSTIMO

É POSSÍVEL TER 
QUALQUER ACTIVO 

COM A CONTA



Produto de crédito de curto prazo com o propósito 
de apoiar a tesouraria e outras despesas correntes. 

COMO FUNCIONA:

A sua utilização é feita mediante transacções a débito 
(cheques, transferências) na conta de depósitos 

à ordem até ao valor do limite aprovado;
Sobre o valor usado, será aplicada uma taxa de juro indexante 

acrescida de um spread que varia em função do risco;
Aplica-se uma comissão de imobilização mensal de 0,25% 

sobre o limite não utilizado.

VANTAGENS:

O juro mensal incide sobre o saldo devedor do descoberto 
e não sobre a totalidade do limite;

Não há cobrança de prestações mensais de capital;
O capital em dívida deve ser pago até à maturidade do crédito;

Aumentos do capital e renovações do limite são possíveis 
mediante análise da capacidade de endividamento e risco.

  
DAMOS OXIGÉNIO

FINANCEIRO À SUA

DESCOBERTO AUTORIZADO



  

LEASING

O Leasing Empresas é um financiamento destinado a aquisição 
de bens móveis ou equipamentos para sua empresa. Trata-se 

de um crédito em formato de leasing com taxa de juro competitiva, 
que torna o valor das suas prestações inferior a outros produtos 

de financiamento alternativo, dada a existência de um valor residual.

COMO FUNCIONA:

•  O bem pertence ao Banco, contudo este obriga-se a ceder o gozo
   temporário do bem ao cliente com a opção de adquiri-lo na maturidade 

   do financiamento; 
•  Valor do bem não inferior MZN 500.000;

•  Prazo até 5 anos; Valor residual: 2 - 5%;
•  Financiamento até no máximo 90% do valor do activo;

•  Comparticipação mínima de 10%.

VANTAGENS:

•  A garantia é o proprio activo a ser financiado;
•  Possibilidade de transferir a posse do bem a terceiros 

    com a simples cessão de posição contratual;
•  Prazo do financiamento adequado a vida útil do bem;

•  Possibilidade do locatário se tornar proprietário do bem no final 
     do contrato, exercendo a opção de compra.

 TORNE POSSÍVEL 
OS PLANOS DA SUA 



  

CRÉDITO FLEXÍVEL

Linha de crédito para apoio à tesouraria e investimento em bens de capital 
destinado a clientes do segmento PME (Pequenas e Médias Empresas). 

COMO FUNCIONA:

•  Crédito para apoio à tesouraria: pode ser concedido na modalidade de descoberto     
     por 6 meses renováveis ou conta empréstimo por 12 meses, até ao valor máximo de         

     MZN 1.500.000, sem garantias. O prazo do financiamento pode ser ajustado ao ciclo 
     de tesouraria do cliente.

•  Crédito para investimento em bens de capital: Concedido na modalidade de 
    conta empréstimo, até ao valor máximo de MZN 5.000.000 dependendo da capacidade

    de endividamento do cliente, por um prazo máximo de 5 anos, com garantias;
     O limite de crédito é determinado com base nos depósitos médios dos últimos 6 meses.

VANTAGENS:

•  Dispensa-se a apresentação de relatórios de conta ou informação financeira;
•  A linha de crédito de médio-longo prazo possui uma vantagem adicional

    que permite ao negócio investir em bens de capital;
•  O crédito para apoio à tesouraria é de rápido acesso devido à não existência de garantias.

Termos e condições aplicáveis 

UM NEGÓCIO QUE CRESCE 
CONSTANTEMENTE



  

CARTAS DE CRÉDITO

As Cartas de Crédito são um compromisso irrevogável emitido 
pelo banco a pedido do cliente (importador), a favor do benefi-

ciário (exportador), onde o Banco compromete-se a fazer um 
pagamento após a recepção da documentação com os termos 

e condições constantes na Carta de Crédito.

COMO FUNCIONA:
•  O importador deve apresentar a factura-próforma e juntar o        

     formulário para cartas de crédito devidamente preenchidos;
•  O pagamento ao exportador pode ser efectuado com fundos       

    próprios do cliente ou via financiamento do banco.

VANTAGENS:
•  Meio de pagamento seguro, tanto para 

    o importador como para o exportador;
•  Pagamento ao exportador mediante a negociação 

    de documentos comprovativos do embarque da mercadoria.

 

AS SUAS EXPORTAÇÕES 
E IMPORTAÇÕES



1
   VANILLA

  
TIPOS DE CARTA DE CRÉDITO

2
   REVOLVING
  Entrega dos bens é feita por fases.
Uma única Carta de Crédito que cobre várias importações, num certo período.

3
       BACK-TO-BACK
      Usado por agentes; consiste na emissão de uma Carta de Crédito a pedido de um comprador, a favor do agente, que por sua vez utiliza a Carta de Crédito
   como garantia para obter uma Carta de Crédito a favor do exportador. Esta estrutura permite ao agente ocultar a identidade do comprador. 
Adicionalmente o exportador pode manter a comissão do agente omissa.

4
          STANDBY
        Possui características similares a Garantias Bancarias. Trata-se de um documento legal que garante o compromisso 
       de pagamento do Banco a um vendedor no caso do comprador - ou cliente do banco - não cumprir com o contracto.

Cartas de Crédito Standard.



  

GARANTIAS BANCÁRIAS 

A Garantia Bancária é um documento emitido pelo Banco 
a pedido do seu Cliente a favor de outrem perante 

o qual o Banco assume a obrigação de, nos termos do texto 
da garantia, satisfazer determinadas obrigações se estas 

não forem cumpridas pontual e integralmente pelo seu Cliente.

COMO FUNCIONA:

•  As garantias bancárias podem ser emitidas a favor
     de um beneficiário local ou estrangeiro;

•  A garantia bancária é emitida em função da finalidade
    e dos termos e condições solicitados;

•  Prazo máximo de 1 ano (renovável).

VANTAGENS:

•  Não há desembolso de crédito, portanto não há espaço para cobrança de juros;
•  Facilita a realização do negócio entre o cliente e beneficiario.

Termos e condições aplicáveis 

CONTE CONNOSCO 
PARA FAZER MAIS



  

TIPOS DE GARANTIAS BANCÁRIAS

1. GARANTIA BANCÁRIA 
PARA CONCURSO

2. GARANTIA BANCÁRIA 
DE ADIANTAMENTO

3. GARANTIA BANCÁRIA 
DE BOM PAGAMENTO

4. GARANTIA BANCÁRIA 
DE RETENÇÃO 

5. GARANTIA BANCÁRIA 
DE BOA EXECUÇÃO

6. GARANTIA BANCÁRIA 
ADUANEIRA - ALFÂNDEGA



  

DESCONTO DE FACTURA

Com este produto já não tem necessidade de aguardar pelo pagamento das
suas facturas, o banco adianta 90% do valor para dar continuidade ao seu negócio.

Linha de crédito para apoio à tesouraria, destinado a pequenas e médias empresas 
que prestam serviços ou fornecem bens e produtos, a clientes corporativos.

COMO FUNCIONA:

A solução permite que o cliente tenha acesso ao credito de curto prazo para a cobertura 
de despesas correntes com base em facturas relativas a produtos/serviços ja fornecidos, 

que aguardam pagamento;
 O limite máximo de financiamento corresponde a 90% do valor da factura por pagar;

O pagamento das facturas deverá ser efectuado através de uma conta interna
domiciliada no Banco.

VANTAGENS:

Melhora o fluxor de caixa do negocio  
Adiantamento do valor da factura que aguarda a cobrança;

O processo de crédito é flexível, permitindo um rápido acesso a fundos.

Termos e condições aplicáveis 

AJUDAMOS NO FLUXO DO 
SEU NEGÓCIO SEMPRE QUE 



VANTAGENS:

•  Reforço da tesouraria; 
•  Maior liquidez;

•  Não exige a constituição de garantias para montantes inferiores a MZN 20.000.000;
•  No cartão de crédito com pagamento em 30 dias não há lugar a cobrança de juros.

  

FINANCIAMENTO AO DISTRIBUIDOR

Linha de crédito para apoio à tesouraria, destinada a clientes do segmento 
PME que sejam distribuidores de Grandes Empresas.

COMO FUNCIONA:

•  O crédito pode ser concedido nas modalidades de (I) descoberto autorizado, 
   (II) descoberto autorizado e (II) garantia bancaria de pagamento para efeitos 

    de compra a crédito dos produtos vendidos pelas empresas corporativas.
•  O descoberto e o cartão de crédito têm um prazo máximo de pagamento de 30 dias;

•  A garantia bancária de pagamento é válida por 12 meses;
•  O distribuidor deve escolher apenas uma modalidade de crédito, 

    que se adequa às suas necessidades;
•  O limite máximo de financiamento é de MZN 150.000.000;

•  O distribuidor deve ter um histórico de compras e pagamentos 
    com o seu cliente de pelo menos 6 meses;

•  O distribuidor deve ter um contracto assinado com uma grande empresa;
•  O distribuidor deve ter conta bancária no Standard Bank ou outro banco, 

há pelo menos 6 meses, com histórico satisfatório.

FINANCIE AS ACTIVIDADES 
DA SUA PME E PROJECTE
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PARTICULARES



A perda de um ente querido é sempre um momento difícil 
de superar. Para amenizar o seu sofrimento e trazer-lhe 

um pouco de paz de espírito, o Standard Bank criou o Plano 
Tranquilidade. Em caso de morte, você e a sua família têm 

a garantia de que terão um funeral com dignidade e respeito. 
Adira ao Plano Tranquilidade. Evite preocupações de última 

hora e proporcione paz e serenidade à sua família.

SUBSCRITOR 

Esta apólice de seguro é subscrita pela Hollard Moçambique 
Companhia de Seguro SA.

  

PLANO TRAQUILIDADE

     A SERENIDADE DE QUEM 

ESTÁ SEGURO



O Plano Hospital do Standard Bank é uma forma flexível e acessível
de garantir que os custos de um internamento inesperado, por motivo de 

doença ou acidente, serão cobertos e não irão desestabilizar as suas finanças.

Este plano oferece-lhe os seguintes benefícios:  
Cobertura hospitalar diária por motivo de acidente 

ou doença para todos os membros da família; 

A quantia dos benefícios diários é paga a partir do primeiro dia do
internamento,desde que permaneça internado no mínimo 72 horas;

Paga os benefícios até um máximo de 30 dias; 
Aceitação imediata - não será necessário fazer exames médicos; 

Os seus benefícios são pagos directamente na sua conta bancária, 
independentemente de qualquer outro seguro que possa ter; 

Cobertura 24 horas por dia. 

O Plano Hospital do Standard Bank está disponível para: 
Residentes permanentes na República de Moçambique; 

Indivíduos com conta no Standard Bank.

SUBSCRITOR

Esta apólice de seguro é subscrita pela Hollard Moçambique Companhia de Seguro SA. 

  

PLANO HOSPITAL

    O SEGURO QUE FAZ
  BEM À SUA SAÚDE



Aproveite o melhor da sua viagem sem 
ter que se preocupar com imprevistos 

Esta apólice oferece-lhe uma cobertura até MZN 1.000.000
consecutivos de viagem. O seguro de Viagem está disponível 

para viagens internacionais por um período máximo de
90 dias para todos os indivíduos até aos 69 anos de idade. 

COBERTURA 

Terá acesso a cinco opções: Covid-19, Comprehensive, 
Premier, Budget Cover e Estudante. 

Coberturas essas que irão variar de acordo com 
a opção pretendida e conforme a tabela de benefícios.

  

SEGURO DE VIAGEM

     VIAGEM DE SONHO
   COMEÇA COM UM



  

PLANO EDUCAÇÃO

 

PORQUE INVESTIR NUM PLANO EDUCAÇÃO?

Porque a vida é feita de lições difíceis e os imprevistos acontecem, 
garanta a continuidade dos estudos dos seus filhos com o Plano Educação. 

O seguro que o apoia nas despesas de educação dos seus filhos,
mesmo em caso de morte, invalidez ou doença crónica grave.

Valor da Cobertura Mínimo: 10.000,00 MT/ano Máximo: 500.000,00 MT/ano

PERÍODO DA COBERTURA

Entre 12 e 18 anos

SUBSCRITOR DA APÓLICE

Hollard Vida Companhia de Seguros Moçambique SA

Para mais informações vá a standardbank.co.mz, ligue 800 412 412 
ou dirija-se à agência mais próxima.

  INVISTA HOJE
NO SONHOS DOS



  

SEGURO DE VIDA

 

POR QUE É IMPORTANTE FAZER UM SEGURO DE VIDA

Por mais que seja um tema dificil de abordar. a morte é algo que faz parte do ser 
humano e por vezes surge de forma inesperada. O Seguro de vida do Standard Bank 

é um produto pensado para clientes que gostariam de precaver uma dessas situacoes 
inesperadas, garantindo a protecção financeira dos seus familiares ou pessoas depen-

dentes.
Actualmente o seguro esta disponivel para:

COBERTURAS
•  Em caso de morte natural, pagar-se-á aos beneficiários o capital seguro;

•  Em caso de morte causada por acidente, os beneficiarios receberao o dobro do capital seguro;
•  Em caso de injcapacidade total e permanent, o beneficiario sera pago ao tomador do seguro

•  Em caso de incapacidade total e permante causada por acidente, otomador do seguro receberá 
   o dobro do benefício.

I. Seguro de “Vida Standard” com benefício de capital Seguro a partir de MZN 150.000
até MZN 1.000.000(Sem Exames Medicos)

II. Seguro de “Vida Platinum” com benefício de Capital Seguro a partir de MZN 3.000.000 
até MZN 5.000.000 (Sujeito a Exames Médicos), e prémio com base na Idade do Cliente.

SUBSCRITOR
A apolice deste seguro de Vida é subscrito pela “ Sanlam Moçambique Vida Comanhia de Seguros”.

Para mais informações vá a standardbank.co.mz, ligue 800 412 412 
ou dirija-se à agência mais próxima.

   PENSE NO SEU 
 FUTURO E DA

SUA FAMÍLIA



  

PROTECÇÃO SALÁRIO

Sabemos que tem sonhos, aspirações e trabalha duro para criá-los e conseguir 
um estilo e qualidade de vida harmonioso para si e para a sua família.

Tudo isto depende do seu rendimento.
Se tiver um infortúnio, perda involuntária do seu emprego ou um 

acidente fatal, as suas contas não param e as suas dívidas não se vão.
A pensar em si e na sua família, o Standard Bank criou o seguro “Protecção Salário” 

para lhe proteger contra estas adversidades e ajudá-lo quando mais precisar 
e deixá-lo com paz de espírito.

PORQUE PRECISA?
O Seguro “Proteção Salário” garante-lhe a recepção de um valor de acordo com a opção de 

seguro escolhida no acto de adesão, caso perca o emprego por motivos operacionais ou um 
acidente que lhe cause a morte, mantendo-o assim com o mesmo estilo e qualidade de vida.

 
SUBSCRITOR: 

A apólice deste seguro é subscrita pela Sanlam Vida Moçambique Companhia de Seguros.

*Termos e Condições Aplicáveis. Para mais informações: 
Contacte o seu gestor ou visite-nos em standardbank.co.mz 

ou ainda através da Linha do Cliente 800 412 412 (grátis) ou 21 329 77

FIQUE TRANQUILO 
COM O SEU RENDIMENTO 

PROTEGIDO





SEGURO MULTIRRISCO EMPRESAS 
Porque sabemos que os imprevistos acontecem, mesmo aos 

negócios de grande sucesso, o Standard Bank criou o Biz Sure. 
A solução é flexível e eficaz para proteger dos riscos que possam 

vir a afectar o desenvolvimento do seu negócio e ajudá-lo a seguir 
em frente de forma sólida e sustentável. 

FÁCIL ADESÃO 
Basta, simplesmente, preencher o formulário de adesão e a apólice

será emitida de imediato. Esperamos poder contar com uma longa 
e mutuamente benéfica relação de negócio consigo. 

COBERTURA DE CAPITAIS 
Subscritor 

Esta apólice de seguro é subscrita pela Hollard Moçambique
Companhia de Seguros. 

  

IMPREVISTOS
ACONTECEM

  PROTEJA O
SEU NEGÓCIO

BIZ SURE



O Trade Sure é um Seguro de Transporte de Mercadorias 
oferecido pelo Standard Bank, que garante a cobertura de 

perda ou dano nas importações e exportações de mercadorias, 
dentro e fora do continente africano.

Caso aconteça algum acidente ou contratempo com a sua 
mercadoria, nós tratamos de resolver o assunto de forma 

mais rápida e eficaz possível, sem custos adicionais. 

COBERTURA DE RISCO 

A nossa facilidade de seguro para Transporte de Mercadorias oferece 
as coberturas completas dentro do "Insititute Cargo Clause” ICC A e ICC C. 

Taxa de seguro: 0,5% a 1.0% sobre capital segurado 

SUBSCRITOR 

Esta apólice de seguro é subscrita pela Hollard Moçambique 
Companhia de Seguro SA.

  
TRANSPORTE A 

SUA MERCADORIA 

TRADE SURE

EM SEGURANÇA



SEGURO DE PROPRIEDADE COMERCIAL

Hoje em dia já não é tão complicado possuir uma propriedade comercial como no 
passado. Acompanhando essa tendência e conhecendo as necessidades dos nossos 

Clientes, criámos soluções para minimizar o seu trabalho no que concerne à gestão de 
riscos do seu negócio. Com o Seguro de Propriedade Comercial do Standard Bank, basta 

escolher o limite de cobertura que pretende e ficar tranquilo. Estamos prontos para atender 
às suas necessidades e garantir que a sua propriedade comercial está devidamente segura. 

POR QUE ESCOLHER O STANDARD BANK PARA O SEGURO
DA SUA PROPRIEDADE COMERCIAL?

O nosso seguro de propriedade comercial oferece uma excelente cobertura ao melhor preço 
no mercado. Com o nosso serviço completo, tomamos conta de todo o processo de forma global, 

desde a emissão da apólice à renovação e cobrança do prémio, deixando-o com toda a tranquilidade 
e paz de espírito para gerir o seu negócio rumo ao sucesso. 

COBERTURA DO RISCO  

Danos causados por: 
Incêndios, queda de raio, explosão e tempestades; 

Granizo, neve, inundações, danos por água; 
Impacto de veículos terrestres, queda de aeronaves, aluimento de terras, 

danos maliciosos e quebra de vidros;
Taxa aplicada sobre o capital segurado de 0.18%.

SUBSCRITOR 

Esta apólice de seguro é subscrita pela Hollard Moçambique Companhia de Seguro SA.

  

PROP SURE

     PROTECÇÃO DE PROPRIEDADES 



  

STANDARD CORRETORA DE SEGUROS

O sucesso da sua empresa é importante para nós. Por isso, 
oferecemos um vasto leque de soluções de seguros, com particular 

destaque para os seguros especializados, como um diferencial 
competitivo no mercado. Temos o apoio de parceiros reconhecidos 

internacionalmente como a PRICE FORBES, JIANGTAI e A LOCKTON, SA. 
para dar suporte nos sectores de Petróleo e Gás, Mineração e Risco 

Cibernético, Riscos Políticos e Sabotagem e Terrorismo.

Fazemos a monitoria dos seus contractos e ajustamos de acordo com 
as suas necessidades. Monitoramos o período de pagamento dos prémios, 

notificamos sobre os términos do seguro, renovação, bem como a reanálise 
de riscos segurados.

Mas tudo depende da segurança e formação dos seus colaboradores. Por isso, oferecemos 
as melhores opcões seguros para os seus colaboradores com destaque para:

•  Seguro de Vida
•  Seguro de Saúde

E oferecemos também a solução académica de capacitação financeira. O FFA (Finantial 
Fitness Academy) que em português significa Academia de Capacitação Financeira, são 

secções criadas para a consciencialização sobre gestão financeira; em que os funcionários 
e os seus filhos, são envolvidos de modo a alcançar uma estabilidade financeira.

Para Mais informações:  https://www.standardbank.co.mz/Standard-Correctores
Ou contacte-nos: Email: info@standardinsurance.co.mz

Tel.:+258 21 487590 +258 84 013 8477 +258 84 313 2881
 

UMA EMPRESA DE 
SUCESSO TEM

  •  Acidentes Pessoais do Grupo
•  Acidentes de Trabalho

•  Funeral, entre outros
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STANDARD FUNDO DE PENSÕES

Comece a fazer as suas poupanças hoje, para garantir o dia de amanhã, com 
Standard Fundo de Pensões. Uma sociedade gestora de fundos de pensões, 

que irá ajudar empresas e seus colaboradores, a gerir melhor e potenciar as 
suas poupanças, através de uma oferta de excelência em serviços e produtos.

QUEM SOMOS

• Standard Bank – Sociedade Gestora do Fundo de Pensões, SA. é uma sociedade     
   anónima detida pelo Standard Bank Moçambique, vocacionada à gestão de fundos   

   de pensões complementares;
• Detém um capital social de MZN 229.000.000 , contra um montante de 

   MZN 3.000.075 exigido pelo regulador para entidades do género.

NOSSOS SERVIÇOS

• Administração de Fundo de Pensões;
• Gestão de Activos;

• Assessoria de Investimento.

TIPOS DE FUNDO DE PENSÕES COMPLEMENTAR

FUNDOS DE PENSÕES ABERTOS
Colectivo/Individual

• Este é um Fundo estabelecido por uma entidade gestora de fundos de pensões e a adesão a este fundo      
   está aberta a vários empregadores e indivíduos. Os activos do Fundo são divididos em unidades que 

  representam a adesão de cada empregador ou indivíduo;
• As regras do Fundo e a Política de Investimentos são definidas pelo gestor do fundo de pensões.

POR UM FUTURO MELHOR 
COM A STANDARD

FUNDO DE PENSÕES 



  

STANDARD FUNDO DE PENSÕES

FUNDOS DE PENSÕES FECHADOS

• Criado especificamente para uma única empresa 
ou grupo de empresas, ou associação patronal ou sindicato;

• O contracto é celebrado entre a empresa e a entidade gestora do fundo 
de pensões, o que significa que a empresa e os trabalhadores têm maior voz 

em relação às regras do plano, à gestão do fundo e às políticas de investimento.

PORQUÊ ADERIR A UM FUNDO DE PENSÕES?

•  Meio de poupança e investimento;
•  Instrumento de geração de riqueza;

•  Mecanismo de benefício aos colaboradores, bem como método 
  de retenção e atracção de quadros.

BENEFÍCIOS

•  Reforço do fundo para a reforma;
•  Ter acesso a um fundo complementar ao INSS;

•  Assegurar a manutenção da qualidade de vida;
•  Sinergia e acesso a investimentos potencialmente não elegíveis individualmente;

•  Salvaguarda em caso de eventos indesejados (morte, invalidez, perda de emprego, etc).

CONTACTOS
Agnaldo Mavera - Director Executivo

Agnaldo.Mavera@standardbank.co.mz
+258 820009440 / 843228683

Lúcia Thevede - Gestora Administrativa
Lucia.Thevede@standardbank.co.mz

+258 849291169

Leandro Remtula - Gestor de Investimentos
Leandro.Remtula@standardbank.co.mz

+258 84038505
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Para mais informações sobre estes e outros 
produtos e serviços do Standard Bank:

         www.standardbank.co.mz

        Linha do Cliente | 800 412 412 (grátis) 
 

Para mais Informações, faça scan no QR Code  
Ou visite-nos numa agência mais próxima.
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