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Guião do Utilizador

1)  Como aderir
a) Para aderir ao serviço dirige-te a uma Unidade de Negócio Moza, onde será fornecido o 

impresso de adesão ao serviço Internet Banking empresas. Este deve ser preenchido 
conforme instruído, indicando o e-mail para o qual será enviado o código de acesso dos 
administradores da aplicação, nomeadamente, código de utilizador, palavra-chave e 
chave de confirmação.

b) Os administradores do Internet Banking da empresa recebem os códigos de acesso por 
e-mail em formato PDF, podendo aceder aos códigos usando a chave de confirmação do 
e-mail subscrito no acto de adesão.

2)  Como aceder ao Internet Banking 
a)  Para aceder ao Internet Banking deves guardar os códigos de acesso recebidos, fazendo 

apenas o uso de 2 códigos, entre eles o código de utilizador e a palavra-chave; 
b)  Acede à página via Internet, através do site www.mozabanco.co.mz;
c)  No canto superior direito, faz o login seleccionando a opção “EMPRESAS”;

d)  Será disponibilizado, numa página nova, um ecrã com 2 campos para preencher com o          
nome de utilizador e código de acesso ou senha que foram fornecidos por e-mail;

Selecciona a opção 
“EMPRESAS”.

e) De seguida selecciona a opção entrar.

3) Registo da operação para carteira digital 
a) Validados os códigos introduzidos do lado esquerdo do Internet Banking, encontra o 

Menu “ACESSO DIRECTO”, que oferece opções de funcionalidades disponíveis para 
efectuar diversas consultas e transferências sobre a(s) respectiva(s) conta(s) da empre-
sa.
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Insere as credenciais 
de acesso “Nome do 
Utilizador e Código 
de Acesso”.

Selecciona a opção “ENTRAR” para 
aceder ao Internet Banking do Moza 
Banco.

No menu “Transferência” selecciona a opção “Transferências para 
carteira digital“.
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b)   Será disponibilizada uma página nova com o tipo de operação e entidades disponíveis.

Selecciona a opção 
“simples” para 
transferir para 1 
beneficiário.

Selecciona a entidade 
pretendida.

Selecciona a opção 
“múltipla” para 
transferir para até 10 
beneficiários.
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c)  No campo de dados da operação, insere o número da carteira digital a creditar, o valor e a 
descrição da operação.

d)  Será disponibilizada numa página nova com os dados da operação efectuada para confir-
mação.

No campo “Nº Telemóvel” insere o 
número da carteira digital.

O “Montante” a transferir sem vírgulas 
ou pontos. Intervalo de 100 a 25.000 
MT por operação.

No campo “Descrição” 
insere a descrição da 
operação.

Aceita os termos e 
condições.

Selecciona a opção 
“Continuar” para 
navegar para a página 
seguinte.

Confirma os dados da 
operação, clica em 
“Continuar” para 
avançar.
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e)  Para confirmar o registo da transferência, deves introduzir apenas 3 dígitos da “chave de 
confirmação” (por defeito são 6 dígitos enviados) a serem introduzidos na sequência ou 
ordem solicitada. Ao inserir a “chave de confirmação” irás receber um “SMS Token” para 
inserir no campo indicado.

Insere a “chave de confirmação” 
seguindo a ordem indicada. 

Insere o “SMS Token”.
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    f)  Inserida a “chave de confirmação” e o “SMS Token”” a operação fica registada. Esta fica,   
           por sua a vez, aguardando pela autorização ou recusa.

4)  Validação/ autorização da operação
a)  O processo de validação ou autorização duma operação deve obedecer aos critérios de 

movimentação da conta da empresa (uma assinatura, duas assinaturas, etc), conforme 
identificado no impresso de adesão. Nesta fase, deves seleccionar a opção “Operações 
Pendentes” para consultar as operações que carecem de autorização. 

b) Para validar ou autorizar uma operação, deves consultar as “Operações Pendentes”. De 
seguida será disponibilizada uma listagem de operações que aguardam pela autorização. 
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Selecciona a opção “Opera-
ções Pendentes” para 
consultar.

Insere as datas início e fim para 
as quais pretendes efectuar a 
consulta.
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O estado da operação só 
altera de “Pendente” para 
“processado” depois de  
todas assinaturas serem 
inseridas.

Clica no ícone azul para 
autorizar as operações 
pretendidas.
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5) Consulta de histórico de operações 
a)  Para verificares o histórico das operações deves seleccionar o menu “EMPRESA” e 
      consultar o menu “HISTÓRICO OPERAÇÕES” 

Insere as datas de início e 
fim para as quais pretendes 
efectuar a consulta de 
operações.

No menu “EMPRESA” 
selecciona a opção 
“HISTÓRICO OPERAÇÕES” 
para consultar. 
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b)  Será disponibilizada uma nova página com o detalhe da operação, onde poderás visuali-
zar a data, hora e assinantes que autorizaram.

Assinaturas inseridas, 
utilizadores, data e hora da 
aprovação.

Selecciona  a operação para 
a qual pretendes consultar o 
detalhe.
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6) Comprovativo da operação
 Ao concluir a operação poderás imprimir o comprovativo, enviar por mail ou gerar PDF 
 sel cionando as opções abaixo:

Selecciona a opção para enviar 
o comprovativo “por mail”

Selecciona a opção 
para “imprimir” o 
comprovativo

Selecciona a opção 
para “gerar o 
comprovativo em 
PDF”.


