
 
 
 

 

 

CRÉDITO 
                               CRÉDITO AUTOMÓVEL 

 
Vantagens 

 Crédito destinado exclusivamente para aquisição de viaturas;  

 Oferta atractiva em termos de valor máximo a conceder (até 85% do valor de aquisição do 

automóvel, com um máximo de MZN 1.000.000 para os usados);  

 Taxa de Juro atractiva consoante o envolvimento.  
 

Público - Alvo 

Clientes Particulares: Private e Retalho, entre 21 e 60 anos de idade. 

 

Finalidade 

 Financiamento para a aquisição de automóvel novo ou usado. 

 

Características 

Moeda: MT  
 

Montantes:  

Automóvel novo  

- Mínimo: 100.000 MT 

- Máximo: de acordo com a taxa de esforço, limitado a 85% do valor de aquisição do automóvel  

Automóvel usado  

- Mínimo: 100.000 MT 

- Máximo: 1.000.000 MT (limitado a 85% do valor de aquisição do automóvel)  

 

Prazo:  

Automóvel novo  

- Mínimo: 12 meses  
- Máximo: 60 meses  

 
 Automóvel usado  

- Mínimo: 6 meses  

- Máximo: 36 meses  

Taxa de Juro do crédito: Prime Moza + Spread entre 2% a 10%  
Serviço da Dívida: Em rendas certas, mensais e postecipadas, que se mantém iguais ao longo da vida do 

empréstimo sujeito a alteração da taxa de juro em caso de variação das condições de mercado.  

 

Seguros  

- Seguro de Vida associado ao crédito ao consumo  

- Seguro do automóvel objecto de financiamento  

 

Garantias  

Livrança em branco (obrigatório)  

Hipoteca do automóvel objecto de financiamento.  

Hipoteca de imóvel/ Penhor DP  

 

Comissões/Despesas:  

- Encargo de Abertura: 1% mín. 800,00 MT  

- Despesas de Organização: 1.500,00 MT 

 



 
Taxa de Esforço: 

O total das prestações mensais do mutuário, não deverá ser superior a 30% do rendimento fixo líquido 

do agregado familiar. 

 

 

Condições de acesso:  

Ser titular de uma Conta Moza;  
Para os Clientes assalariados com domiciliação salarial no Moza Banco, um mínimo de 1 mês de 

domiciliação salarial com o Banco é exigido;  

Para os Clientes assalariados sem domiciliação salarial no Moza Banco, um mínimo de 3 meses de 

envolvimento com o Banco são exigidos;  

Para os Clientes não assalariados, exige-se uma relação de pelo menos 3 meses com o Moza Banco;  

Preenchimento da proposta de seguro de vida da Tranquilidade;  

Preenchimento da proposta de seguro automóvel da Tranquilidade. 


