
Em caso de uma eventual dúvida, poderá entrar em contacto connosco através do 
nosso serviço de Call Center (822020, 842020 e 21342020), website 
(www.mozabanco.co.mz) ou na Agência mais próxima.

Informação importante
Internet Banking

Para entrar, introduza as suas credenciais.

Nome do Utilizador

Código de Acesso

Entrar

1º Passo: Aceda ao ao Internet 
banking e insira as suas credencias.

Transferências Nacionais

0000 0001 2345 6789 101 12

Aceito os termos e condições da operação.

Conta Destino

Montante 250,00 MT

Continuar

Cancelar

2º Passo: Efectue a transacção/ 
operação que deseja.

3º Passo: Após confirmar os dados, 
seguirá a página de confirmação da 
transacção onde deverá inserir a sua 
chave de confirmação e o Token 
enviado para o seu telemóvel.

Aviso
Esta operação necessita de ser autenticada!

3          4          5

Chave de confirmação

Código SMS
Foi enviada uma SMS para o telemóvel ********** 246 com um token para validar a operação e insira esse número na caixa abaixo

Se não receber a SMS dentro de 1 minuto, clique aqui ou contacte o nosso call center

7247171

Tranferencias - Data Transferencia: 
21-02-2019 - Nº Conta/ NIB destino: 
000000012345678910112 - Montante; 
250,00MZN - Tipo Transferencia: 
Eventual - Codigo 7247171

Estimado (a) Cliente,

Com o objectivo de oferecer um serviço cada vez melhor e com  mecanismos de segurança 
reforçados, o Moza está a implementar um conjunto de melhorias e novas funcionalidades no 
Moza Net, seu serviço de internet banking. Dentre estas, está a implementação de um nível de 
validação adicional – o SMS TOKEN.

O SMS Token é o código enviado para o seu telemóvel sempre que efectuar uma transacção. O 
objectivo é garantir que a operação está a ser executada pelo titular da conta.

Para efectuar transacções no Internet Banking siga as instruções abaixo:

!
Lembre-se:  É imprescindível que tenha o seu número de telefone actualizado junto do Banco. Caso 
tenha mudado de número de telefone, deverá dirigir-se à agência mais próxima para efectuar a 
devida actualização dos seus dados.


