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CRÉDITO 

CRÉDITO JÁ 

 
Vantagens 

 Crédito imediato, disponibilizado ao Cliente via Canal USSD – Serviço Moza Já; 

 Montantes de financiamento ajustados à capacidade do Cliente; 

 Reembolso em 4 meses, em prestações iguais; 

 Taxa de juro acessível; 

 Sem custos adicionais (adesão, gestão, alteração ou cancelamento); 

 Serviço inovador que contribui significativamente para a captação de contas salário e 

aumento da taxa de equipamento. 

 

Público - Alvo 

Clientes Particulares: Segmento Retalho 

 

Finalidade 

Crédito individual para utilização livre do Cliente. Este está disponível apenas no Canal 

USSD – Serviço Moza Já. 

 

Características 

Moeda: MZN 

 

Montantes: escalonados, mediante o salário auferido pelo Cliente 

 

Salário Montante a atribuir 

De 5.000 a 9.999 MT 1.500 MT 

De 10.000 a 14.999 MT 3.000 MT 

Igual ou superior a 15.000 MT 5.000 MT 

 

 

Independentemente do escalão do salário, o Cliente pode ter acesso a qualquer um dos montantes fixos 

definidos para esta solução, desde que esteja de acordo os limites a financiar estabelecidos para esta 

oferta e não exceda a taxa de esforço de 30%. 

 

- Estes montantes são desembolsados ao Cliente na sua totalidade, independentemente do que pretende 

utilizar no momento da activação. 

- Prazo: o Crédito encontra-se permanentemente disponível para o Cliente, porém, só pode ser activado 

via USSD/Moza Já, caso não exista uma dívida anterior por saldar. Após a activação, o Cliente tem 4 

meses para efectuar o reembolso. 

- Mecanismo de Reembolso: as prestações são fixas e iguais, sendo debitadas automaticamente da 

conta de depósito à ordem do cliente, mensalmente. Estas incluem os juros. 
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• Taxa de Juro do crédito: Fixa de 25% anuais 

• Taxa de esforço: 30% 

• Comissão de abertura e Despesas de Organização: Isento 

• Seguro: não aplicável 

 

Condições de acesso: 

- Domiciliação do rendimento no Moza (via Instrução Permanente ou Consignação de 

Salários); 

- Apresentação da declaração de rendimentos da entidade patronal. 

 

 

 

 

 


