
1) O que é?
O AZAPP é um serviço de WhatsApp Banking a partir do qual o Moza disponibiliza aos 
Clientes Particulares, funcionalidades para execução de operações financeiras e não 
financeiras.

2) Como aceder?
Para aceder ao AZAPP basta seguir os seguintes passos:

a)  Gravar no telemóvel o número “840247247”;
b)  No WhatsApp, iniciar a conversa com número gravado enviando a palavra "Olá".

Nota importante: Caso qualquer outro número de WhatsApp entre em contacto conti-
go, diferente do acima indicado, em nome do Moza, é importante comunicar imediatamente 
o nosso Call Center através dos contactos 822020, 842020 ou 21342020, visto tratar-se 
de uma acção fraudulenta.

3) Como são apresentadas as funcionalidades disponíveis no AZAPP?
Existem 2 tipologias de menu de funcionalidades disponíveis no WhatsApp +Valor, sendo 
uma para cada tipologia de Cliente, nomeadamente:

a)  Cliente Registado – refere-se aos Clientes que aderiram ao serviço Moza Já, sendo 
que o menu apresentado, é composto por funcionalidades para execução de opera-
ções financeiras e não financeiras;

b)  Cliente não Registado – refere-se aos Clientes que não aderiram ao serviço Moza 
Já ou que não sejam Clientes do Moza, sendo que o menu apresentado é composto 
apenas por funcionalidades para execução de operações não financeiras.

4) Como tornar-se Cliente Registado?
Para te tornares num Cliente Registado, deves aderir ao serviço Moza Já na Agência Moza 
mais próxima.

5) O que é o Moza Já?
O Moza Já é um serviço que o Moza disponibiliza ao Cliente, permitindo que este, a partir do 
Canal USSD, possa executar operações financeiras.

6) Como navegar sobre os Menus do AZAPP?
a)  A navegação sobre os menus do AZAPP é efectuada mediante indicação da “pala-

vra destacada” à negrito na opção pretendida ou o “número” da opção pretendida. 
Caso escreva uma opção diferente das sugeridas, é devolvida uma mensagem de erro 
com a indicação “A operação é inválida”, podendo nestes casos seleccionar uma 
das duas opções:

•   Voltar ao menu anterior;
•   Voltar ao início.

b) As palavras destacadas podem ser escritas em qualquer ecrã, direccionando-o auto-
-maticamente à opção pretendida;

c)  Para cada funcionalidade seleccionada é apresentada uma  nova  página  com  novas  
instruções.
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6.1 Menu do Cliente Registado
Na primeira vez que o Cliente Registado acede o AZAPP, aceita os Termos e Condições de 
Utilização para prosseguir.

O login é efectuado sempre que acederes ao AZAPP

Após o login é apresentado o menu com as funcionalidades disponíveis para o Cliente 
Registado

1  Consultas
     Esta funcionalidade permite consultar os dados da tua conta de depósitos à ordem.

2  Recargas
     Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas das 3 operadoras móveis.

3) Transf. M-Pesa/mKesh
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para carteiras digitais.

4) Transferências MOZA
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para contas do MOZA.

   

5) Transferências Outros Bancos
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para outros Bancos.   

6) Compra de Credelec
       Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas Credelec.

7) Pagamentos e Carregamentos
Esta funcionalidade permite recarregar o cartão pré-pago ou pagar os pacotes dos canais de 
televisão.

8) Actualizar Documentos
Esta funcionalidade permite actualizar os documentos com data de validade expirada ou 
actualizados há mais de 1 ano.   

9) Consulta de histórico de operações 
Esta funcionalidade permite efectuar alterações aos dados da sua conta AZAPP

10) Ver rede de Agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona ao link o Cliente para o web-
site do Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de 
funcionamento.

11)  Preçário
Esta funcionalidade permite aceder ao preçário do Moza.

6.2 Menu do Cliente não Registado

1   Quero ser Cliente MOZA
Esta funcionalidade permite ao Cliente seleccionar uma de duas opções (1 Gostava de 
ser contactado e 2 Tenho interesse num produto).

2  Já sou Cliente! Como aderir?

3  Actualizar documentos
Esta funcionalidade permite ao Cliente actualizar documentos com data de validade expira-
da ou actualizados há mais de 1 ano. Antes de navegar sob as funcionalidades deve aceitar 
os Termos e Condições de Utilização do AZAPP, apenas na primeira vez que pretenda 
actualizar documentos como “Cliente não Registado”.

Depois de aceitar os Termos e Condições, são disponibilizadas duas opções (1 Documen-
tos por actualizar e 2 Estado dos documentos submetidos).

4  Ver rede de agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona o Cliente para o website do 
Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de funciona-
mento.

5  Sobre o MOZA/Contactos
Esta funcionalidade permite aceder à lista de contactos disponíveis, para que o Cliente, caso 
necessite, possa contactar o Moza para mais informações sobre os produtos, serviços ou 
outros.
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Depois de identificares os dados 
da transferência, deves 
confirmar.

No fim de cada transferência tens 
a possibilidade de adicionar o 
número da carteira digital à tua 
lista de favoritos.

Se seleccionares a opção 1, deves 
indicar o número de conta de 
depósito à ordem do beneficiário 
e se seleccionares a opção 2, deves 
indicar o número de telefone.

   

5) Transferências Outros Bancos
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para outros Bancos.   

6) Compra de Credelec
       Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas Credelec.

7) Pagamentos e Carregamentos
Esta funcionalidade permite recarregar o cartão pré-pago ou pagar os pacotes dos canais de 
televisão.

8) Actualizar Documentos
Esta funcionalidade permite actualizar os documentos com data de validade expirada ou 
actualizados há mais de 1 ano.   

9) Consulta de histórico de operações 
Esta funcionalidade permite efectuar alterações aos dados da sua conta AZAPP

10) Ver rede de Agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona ao link o Cliente para o web-
site do Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de 
funcionamento.

11)  Preçário
Esta funcionalidade permite aceder ao preçário do Moza.

6.2 Menu do Cliente não Registado

1   Quero ser Cliente MOZA
Esta funcionalidade permite ao Cliente seleccionar uma de duas opções (1 Gostava de 
ser contactado e 2 Tenho interesse num produto).

2  Já sou Cliente! Como aderir?

3  Actualizar documentos
Esta funcionalidade permite ao Cliente actualizar documentos com data de validade expira-
da ou actualizados há mais de 1 ano. Antes de navegar sob as funcionalidades deve aceitar 
os Termos e Condições de Utilização do AZAPP, apenas na primeira vez que pretenda 
actualizar documentos como “Cliente não Registado”.

Depois de aceitar os Termos e Condições, são disponibilizadas duas opções (1 Documen-
tos por actualizar e 2 Estado dos documentos submetidos).

4  Ver rede de agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona o Cliente para o website do 
Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de funciona-
mento.

5  Sobre o MOZA/Contactos
Esta funcionalidade permite aceder à lista de contactos disponíveis, para que o Cliente, caso 
necessite, possa contactar o Moza para mais informações sobre os produtos, serviços ou 
outros.



1) O que é?
O AZAPP é um serviço de WhatsApp Banking a partir do qual o Moza disponibiliza aos 
Clientes Particulares, funcionalidades para execução de operações financeiras e não 
financeiras.

2) Como aceder?
Para aceder ao AZAPP basta seguir os seguintes passos:

a)  Gravar no telemóvel o número “840247247”;
b)  No WhatsApp, iniciar a conversa com número gravado enviando a palavra "Olá".

Nota importante: Caso qualquer outro número de WhatsApp entre em contacto conti-
go, diferente do acima indicado, em nome do Moza, é importante comunicar imediatamente 
o nosso Call Center através dos contactos 822020, 842020 ou 21342020, visto tratar-se 
de uma acção fraudulenta.

3) Como são apresentadas as funcionalidades disponíveis no AZAPP?
Existem 2 tipologias de menu de funcionalidades disponíveis no WhatsApp +Valor, sendo 
uma para cada tipologia de Cliente, nomeadamente:

a)  Cliente Registado – refere-se aos Clientes que aderiram ao serviço Moza Já, sendo 
que o menu apresentado, é composto por funcionalidades para execução de opera-
ções financeiras e não financeiras;

b)  Cliente não Registado – refere-se aos Clientes que não aderiram ao serviço Moza 
Já ou que não sejam Clientes do Moza, sendo que o menu apresentado é composto 
apenas por funcionalidades para execução de operações não financeiras.

4) Como tornar-se Cliente Registado?
Para te tornares num Cliente Registado, deves aderir ao serviço Moza Já na Agência Moza 
mais próxima.

5) O que é o Moza Já?
O Moza Já é um serviço que o Moza disponibiliza ao Cliente, permitindo que este, a partir do 
Canal USSD, possa executar operações financeiras.

6) Como navegar sobre os Menus do AZAPP?
a)  A navegação sobre os menus do AZAPP é efectuada mediante indicação da “pala-

vra destacada” à negrito na opção pretendida ou o “número” da opção pretendida. 
Caso escreva uma opção diferente das sugeridas, é devolvida uma mensagem de erro 
com a indicação “A operação é inválida”, podendo nestes casos seleccionar uma 
das duas opções:

•   Voltar ao menu anterior;
•   Voltar ao início.

b) As palavras destacadas podem ser escritas em qualquer ecrã, direccionando-o auto-
-maticamente à opção pretendida;

c)  Para cada funcionalidade seleccionada é apresentada uma  nova  página  com  novas  
instruções.

Guião do Utilizador

6.1 Menu do Cliente Registado
Na primeira vez que o Cliente Registado acede o AZAPP, aceita os Termos e Condições de 
Utilização para prosseguir.

O login é efectuado sempre que acederes ao AZAPP

Após o login é apresentado o menu com as funcionalidades disponíveis para o Cliente 
Registado

1  Consultas
     Esta funcionalidade permite consultar os dados da tua conta de depósitos à ordem.

2  Recargas
     Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas das 3 operadoras móveis.

3) Transf. M-Pesa/mKesh
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para carteiras digitais.

4) Transferências MOZA
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para contas do MOZA.

   

5) Transferências Outros Bancos
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para outros Bancos.   

Depois de identificares os dados da 
transferência, deves confirmar.

No fim de cada transferência tens a 
possibilidade de adicionar o 
número beneficiário à tua lista de 
favoritos.

Para transferires para outros 
bancos indica o NIB e o nome 
completo do beneficiário. 

Depois de indicares os dados da 
transferência, deves confirmar.

6) Compra de Credelec
       Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas Credelec.

7) Pagamentos e Carregamentos
Esta funcionalidade permite recarregar o cartão pré-pago ou pagar os pacotes dos canais de 
televisão.

8) Actualizar Documentos
Esta funcionalidade permite actualizar os documentos com data de validade expirada ou 
actualizados há mais de 1 ano.   

9) Consulta de histórico de operações 
Esta funcionalidade permite efectuar alterações aos dados da sua conta AZAPP

10) Ver rede de Agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona ao link o Cliente para o web-
site do Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de 
funcionamento.

11)  Preçário
Esta funcionalidade permite aceder ao preçário do Moza.

6.2 Menu do Cliente não Registado

1   Quero ser Cliente MOZA
Esta funcionalidade permite ao Cliente seleccionar uma de duas opções (1 Gostava de 
ser contactado e 2 Tenho interesse num produto).

2  Já sou Cliente! Como aderir?

3  Actualizar documentos
Esta funcionalidade permite ao Cliente actualizar documentos com data de validade expira-
da ou actualizados há mais de 1 ano. Antes de navegar sob as funcionalidades deve aceitar 
os Termos e Condições de Utilização do AZAPP, apenas na primeira vez que pretenda 
actualizar documentos como “Cliente não Registado”.

Depois de aceitar os Termos e Condições, são disponibilizadas duas opções (1 Documen-
tos por actualizar e 2 Estado dos documentos submetidos).

4  Ver rede de agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona o Cliente para o website do 
Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de funciona-
mento.

5  Sobre o MOZA/Contactos
Esta funcionalidade permite aceder à lista de contactos disponíveis, para que o Cliente, caso 
necessite, possa contactar o Moza para mais informações sobre os produtos, serviços ou 
outros.



1) O que é?
O AZAPP é um serviço de WhatsApp Banking a partir do qual o Moza disponibiliza aos 
Clientes Particulares, funcionalidades para execução de operações financeiras e não 
financeiras.

2) Como aceder?
Para aceder ao AZAPP basta seguir os seguintes passos:

a)  Gravar no telemóvel o número “840247247”;
b)  No WhatsApp, iniciar a conversa com número gravado enviando a palavra "Olá".

Nota importante: Caso qualquer outro número de WhatsApp entre em contacto conti-
go, diferente do acima indicado, em nome do Moza, é importante comunicar imediatamente 
o nosso Call Center através dos contactos 822020, 842020 ou 21342020, visto tratar-se 
de uma acção fraudulenta.

3) Como são apresentadas as funcionalidades disponíveis no AZAPP?
Existem 2 tipologias de menu de funcionalidades disponíveis no WhatsApp +Valor, sendo 
uma para cada tipologia de Cliente, nomeadamente:

a)  Cliente Registado – refere-se aos Clientes que aderiram ao serviço Moza Já, sendo 
que o menu apresentado, é composto por funcionalidades para execução de opera-
ções financeiras e não financeiras;

b)  Cliente não Registado – refere-se aos Clientes que não aderiram ao serviço Moza 
Já ou que não sejam Clientes do Moza, sendo que o menu apresentado é composto 
apenas por funcionalidades para execução de operações não financeiras.

4) Como tornar-se Cliente Registado?
Para te tornares num Cliente Registado, deves aderir ao serviço Moza Já na Agência Moza 
mais próxima.

5) O que é o Moza Já?
O Moza Já é um serviço que o Moza disponibiliza ao Cliente, permitindo que este, a partir do 
Canal USSD, possa executar operações financeiras.

6) Como navegar sobre os Menus do AZAPP?
a)  A navegação sobre os menus do AZAPP é efectuada mediante indicação da “pala-

vra destacada” à negrito na opção pretendida ou o “número” da opção pretendida. 
Caso escreva uma opção diferente das sugeridas, é devolvida uma mensagem de erro 
com a indicação “A operação é inválida”, podendo nestes casos seleccionar uma 
das duas opções:

•   Voltar ao menu anterior;
•   Voltar ao início.

b) As palavras destacadas podem ser escritas em qualquer ecrã, direccionando-o auto-
-maticamente à opção pretendida;

c)  Para cada funcionalidade seleccionada é apresentada uma  nova  página  com  novas  
instruções.

Guião do Utilizador

6.1 Menu do Cliente Registado
Na primeira vez que o Cliente Registado acede o AZAPP, aceita os Termos e Condições de 
Utilização para prosseguir.

O login é efectuado sempre que acederes ao AZAPP

Após o login é apresentado o menu com as funcionalidades disponíveis para o Cliente 
Registado

1  Consultas
     Esta funcionalidade permite consultar os dados da tua conta de depósitos à ordem.

2  Recargas
     Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas das 3 operadoras móveis.

3) Transf. M-Pesa/mKesh
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para carteiras digitais.

4) Transferências MOZA
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para contas do MOZA.

   

5) Transferências Outros Bancos
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para outros Bancos.   

6) Compra de Credelec
       Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas Credelec.

No fim de cada transferência tens a 
possibilidade de adicionar o 
número beneficiário à tua lista 
de favoritos.

Indica o número de contador 
para o qual pretendes efectuar a 
compra da recarga ou solicita a 2ª 
via da última recarga comprada.

Depois de introduzires e confirma-
res os dados, é enviado o recibo 
com os detalhes da recarga 
comprada.

7) Pagamentos e Carregamentos
Esta funcionalidade permite recarregar o cartão pré-pago ou pagar os pacotes dos canais de 
televisão.

8) Actualizar Documentos
Esta funcionalidade permite actualizar os documentos com data de validade expirada ou 
actualizados há mais de 1 ano.   

9) Consulta de histórico de operações 
Esta funcionalidade permite efectuar alterações aos dados da sua conta AZAPP

10) Ver rede de Agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona ao link o Cliente para o web-
site do Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de 
funcionamento.

11)  Preçário
Esta funcionalidade permite aceder ao preçário do Moza.

6.2 Menu do Cliente não Registado

1   Quero ser Cliente MOZA
Esta funcionalidade permite ao Cliente seleccionar uma de duas opções (1 Gostava de 
ser contactado e 2 Tenho interesse num produto).

2  Já sou Cliente! Como aderir?

3  Actualizar documentos
Esta funcionalidade permite ao Cliente actualizar documentos com data de validade expira-
da ou actualizados há mais de 1 ano. Antes de navegar sob as funcionalidades deve aceitar 
os Termos e Condições de Utilização do AZAPP, apenas na primeira vez que pretenda 
actualizar documentos como “Cliente não Registado”.

Depois de aceitar os Termos e Condições, são disponibilizadas duas opções (1 Documen-
tos por actualizar e 2 Estado dos documentos submetidos).

4  Ver rede de agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona o Cliente para o website do 
Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de funciona-
mento.

5  Sobre o MOZA/Contactos
Esta funcionalidade permite aceder à lista de contactos disponíveis, para que o Cliente, caso 
necessite, possa contactar o Moza para mais informações sobre os produtos, serviços ou 
outros.



1) O que é?
O AZAPP é um serviço de WhatsApp Banking a partir do qual o Moza disponibiliza aos 
Clientes Particulares, funcionalidades para execução de operações financeiras e não 
financeiras.

2) Como aceder?
Para aceder ao AZAPP basta seguir os seguintes passos:

a)  Gravar no telemóvel o número “840247247”;
b)  No WhatsApp, iniciar a conversa com número gravado enviando a palavra "Olá".

Nota importante: Caso qualquer outro número de WhatsApp entre em contacto conti-
go, diferente do acima indicado, em nome do Moza, é importante comunicar imediatamente 
o nosso Call Center através dos contactos 822020, 842020 ou 21342020, visto tratar-se 
de uma acção fraudulenta.

3) Como são apresentadas as funcionalidades disponíveis no AZAPP?
Existem 2 tipologias de menu de funcionalidades disponíveis no WhatsApp +Valor, sendo 
uma para cada tipologia de Cliente, nomeadamente:

a)  Cliente Registado – refere-se aos Clientes que aderiram ao serviço Moza Já, sendo 
que o menu apresentado, é composto por funcionalidades para execução de opera-
ções financeiras e não financeiras;

b)  Cliente não Registado – refere-se aos Clientes que não aderiram ao serviço Moza 
Já ou que não sejam Clientes do Moza, sendo que o menu apresentado é composto 
apenas por funcionalidades para execução de operações não financeiras.

4) Como tornar-se Cliente Registado?
Para te tornares num Cliente Registado, deves aderir ao serviço Moza Já na Agência Moza 
mais próxima.

5) O que é o Moza Já?
O Moza Já é um serviço que o Moza disponibiliza ao Cliente, permitindo que este, a partir do 
Canal USSD, possa executar operações financeiras.

6) Como navegar sobre os Menus do AZAPP?
a)  A navegação sobre os menus do AZAPP é efectuada mediante indicação da “pala-

vra destacada” à negrito na opção pretendida ou o “número” da opção pretendida. 
Caso escreva uma opção diferente das sugeridas, é devolvida uma mensagem de erro 
com a indicação “A operação é inválida”, podendo nestes casos seleccionar uma 
das duas opções:

•   Voltar ao menu anterior;
•   Voltar ao início.

b) As palavras destacadas podem ser escritas em qualquer ecrã, direccionando-o auto-
-maticamente à opção pretendida;

c)  Para cada funcionalidade seleccionada é apresentada uma  nova  página  com  novas  
instruções.

Guião do Utilizador

6.1 Menu do Cliente Registado
Na primeira vez que o Cliente Registado acede o AZAPP, aceita os Termos e Condições de 
Utilização para prosseguir.

O login é efectuado sempre que acederes ao AZAPP

Após o login é apresentado o menu com as funcionalidades disponíveis para o Cliente 
Registado

1  Consultas
     Esta funcionalidade permite consultar os dados da tua conta de depósitos à ordem.

2  Recargas
     Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas das 3 operadoras móveis.

3) Transf. M-Pesa/mKesh
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para carteiras digitais.

4) Transferências MOZA
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para contas do MOZA.

   

5) Transferências Outros Bancos
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para outros Bancos.   

6) Compra de Credelec
       Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas Credelec.

7) Pagamentos e Carregamentos
Esta funcionalidade permite recarregar o cartão pré-pago ou pagar os pacotes dos canais de 
televisão.

8) Actualizar Documentos
Esta funcionalidade permite actualizar os documentos com data de validade expirada ou 
actualizados há mais de 1 ano.   

Selecciona a opção 1 para poderes 
visualizar os documentos que 
carecem de actualização. 

Selecciona o documento que 
pretendes actualizar. 

Podes enviar o documento em 
PDF ou em fotografia (nos 
formatos PNG, JPEG, JPG), com 
tamanho não superior a 1 MB.

9) Consulta de histórico de operações 
Esta funcionalidade permite efectuar alterações aos dados da sua conta AZAPP

10) Ver rede de Agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona ao link o Cliente para o web-
site do Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de 
funcionamento.

11)  Preçário
Esta funcionalidade permite aceder ao preçário do Moza.

6.2 Menu do Cliente não Registado

1   Quero ser Cliente MOZA
Esta funcionalidade permite ao Cliente seleccionar uma de duas opções (1 Gostava de 
ser contactado e 2 Tenho interesse num produto).

2  Já sou Cliente! Como aderir?

3  Actualizar documentos
Esta funcionalidade permite ao Cliente actualizar documentos com data de validade expira-
da ou actualizados há mais de 1 ano. Antes de navegar sob as funcionalidades deve aceitar 
os Termos e Condições de Utilização do AZAPP, apenas na primeira vez que pretenda 
actualizar documentos como “Cliente não Registado”.

Depois de aceitar os Termos e Condições, são disponibilizadas duas opções (1 Documen-
tos por actualizar e 2 Estado dos documentos submetidos).

4  Ver rede de agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona o Cliente para o website do 
Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de funciona-
mento.

5  Sobre o MOZA/Contactos
Esta funcionalidade permite aceder à lista de contactos disponíveis, para que o Cliente, caso 
necessite, possa contactar o Moza para mais informações sobre os produtos, serviços ou 
outros.



1) O que é?
O AZAPP é um serviço de WhatsApp Banking a partir do qual o Moza disponibiliza aos 
Clientes Particulares, funcionalidades para execução de operações financeiras e não 
financeiras.

2) Como aceder?
Para aceder ao AZAPP basta seguir os seguintes passos:

a)  Gravar no telemóvel o número “840247247”;
b)  No WhatsApp, iniciar a conversa com número gravado enviando a palavra "Olá".

Nota importante: Caso qualquer outro número de WhatsApp entre em contacto conti-
go, diferente do acima indicado, em nome do Moza, é importante comunicar imediatamente 
o nosso Call Center através dos contactos 822020, 842020 ou 21342020, visto tratar-se 
de uma acção fraudulenta.

3) Como são apresentadas as funcionalidades disponíveis no AZAPP?
Existem 2 tipologias de menu de funcionalidades disponíveis no WhatsApp +Valor, sendo 
uma para cada tipologia de Cliente, nomeadamente:

a)  Cliente Registado – refere-se aos Clientes que aderiram ao serviço Moza Já, sendo 
que o menu apresentado, é composto por funcionalidades para execução de opera-
ções financeiras e não financeiras;

b)  Cliente não Registado – refere-se aos Clientes que não aderiram ao serviço Moza 
Já ou que não sejam Clientes do Moza, sendo que o menu apresentado é composto 
apenas por funcionalidades para execução de operações não financeiras.

4) Como tornar-se Cliente Registado?
Para te tornares num Cliente Registado, deves aderir ao serviço Moza Já na Agência Moza 
mais próxima.

5) O que é o Moza Já?
O Moza Já é um serviço que o Moza disponibiliza ao Cliente, permitindo que este, a partir do 
Canal USSD, possa executar operações financeiras.

6) Como navegar sobre os Menus do AZAPP?
a)  A navegação sobre os menus do AZAPP é efectuada mediante indicação da “pala-

vra destacada” à negrito na opção pretendida ou o “número” da opção pretendida. 
Caso escreva uma opção diferente das sugeridas, é devolvida uma mensagem de erro 
com a indicação “A operação é inválida”, podendo nestes casos seleccionar uma 
das duas opções:

•   Voltar ao menu anterior;
•   Voltar ao início.

b) As palavras destacadas podem ser escritas em qualquer ecrã, direccionando-o auto-
-maticamente à opção pretendida;

c)  Para cada funcionalidade seleccionada é apresentada uma  nova  página  com  novas  
instruções.

Guião do Utilizador

6.1 Menu do Cliente Registado
Na primeira vez que o Cliente Registado acede o AZAPP, aceita os Termos e Condições de 
Utilização para prosseguir.

O login é efectuado sempre que acederes ao AZAPP

Após o login é apresentado o menu com as funcionalidades disponíveis para o Cliente 
Registado

1  Consultas
     Esta funcionalidade permite consultar os dados da tua conta de depósitos à ordem.

2  Recargas
     Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas das 3 operadoras móveis.

3) Transf. M-Pesa/mKesh
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para carteiras digitais.

4) Transferências MOZA
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para contas do MOZA.

   

5) Transferências Outros Bancos
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para outros Bancos.   

6) Compra de Credelec
       Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas Credelec.

7) Pagamentos e Carregamentos
Esta funcionalidade permite recarregar o cartão pré-pago ou pagar os pacotes dos canais de 
televisão.

8) Actualizar Documentos
Esta funcionalidade permite actualizar os documentos com data de validade expirada ou 
actualizados há mais de 1 ano.   

9) Consulta de histórico de operações 
Esta funcionalidade permite efectuar alterações aos dados da sua conta AZAPP

Após o envio dos documentos, é 
devolvido o número do processo 
que podes usar mais tarde para 
consultar o estado do documen-
to.

Na opção “Estado dos documen-
tos” podes digitar o código do 
processo ou seleccionar uma das 
opções para visualizar a lista dos 
documentos em análise, 
rejeitados ou aprovados pelo 
Moza.

Quando um documento é rejeita-
do, é enviado um SMS pelo Moza, 
sendo que ao acederes ao AZAPP 
consegues visualizar o motivo da 
rejeição.

10) Ver rede de Agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona ao link o Cliente para o web-
site do Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de 
funcionamento.

11)  Preçário
Esta funcionalidade permite aceder ao preçário do Moza.

6.2 Menu do Cliente não Registado

1   Quero ser Cliente MOZA
Esta funcionalidade permite ao Cliente seleccionar uma de duas opções (1 Gostava de 
ser contactado e 2 Tenho interesse num produto).

2  Já sou Cliente! Como aderir?

3  Actualizar documentos
Esta funcionalidade permite ao Cliente actualizar documentos com data de validade expira-
da ou actualizados há mais de 1 ano. Antes de navegar sob as funcionalidades deve aceitar 
os Termos e Condições de Utilização do AZAPP, apenas na primeira vez que pretenda 
actualizar documentos como “Cliente não Registado”.

Depois de aceitar os Termos e Condições, são disponibilizadas duas opções (1 Documen-
tos por actualizar e 2 Estado dos documentos submetidos).

4  Ver rede de agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona o Cliente para o website do 
Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de funciona-
mento.

5  Sobre o MOZA/Contactos
Esta funcionalidade permite aceder à lista de contactos disponíveis, para que o Cliente, caso 
necessite, possa contactar o Moza para mais informações sobre os produtos, serviços ou 
outros.



1) O que é?
O AZAPP é um serviço de WhatsApp Banking a partir do qual o Moza disponibiliza aos 
Clientes Particulares, funcionalidades para execução de operações financeiras e não 
financeiras.

2) Como aceder?
Para aceder ao AZAPP basta seguir os seguintes passos:

a)  Gravar no telemóvel o número “840247247”;
b)  No WhatsApp, iniciar a conversa com número gravado enviando a palavra "Olá".

Nota importante: Caso qualquer outro número de WhatsApp entre em contacto conti-
go, diferente do acima indicado, em nome do Moza, é importante comunicar imediatamente 
o nosso Call Center através dos contactos 822020, 842020 ou 21342020, visto tratar-se 
de uma acção fraudulenta.

3) Como são apresentadas as funcionalidades disponíveis no AZAPP?
Existem 2 tipologias de menu de funcionalidades disponíveis no WhatsApp +Valor, sendo 
uma para cada tipologia de Cliente, nomeadamente:

a)  Cliente Registado – refere-se aos Clientes que aderiram ao serviço Moza Já, sendo 
que o menu apresentado, é composto por funcionalidades para execução de opera-
ções financeiras e não financeiras;

b)  Cliente não Registado – refere-se aos Clientes que não aderiram ao serviço Moza 
Já ou que não sejam Clientes do Moza, sendo que o menu apresentado é composto 
apenas por funcionalidades para execução de operações não financeiras.

4) Como tornar-se Cliente Registado?
Para te tornares num Cliente Registado, deves aderir ao serviço Moza Já na Agência Moza 
mais próxima.

5) O que é o Moza Já?
O Moza Já é um serviço que o Moza disponibiliza ao Cliente, permitindo que este, a partir do 
Canal USSD, possa executar operações financeiras.

6) Como navegar sobre os Menus do AZAPP?
a)  A navegação sobre os menus do AZAPP é efectuada mediante indicação da “pala-

vra destacada” à negrito na opção pretendida ou o “número” da opção pretendida. 
Caso escreva uma opção diferente das sugeridas, é devolvida uma mensagem de erro 
com a indicação “A operação é inválida”, podendo nestes casos seleccionar uma 
das duas opções:

•   Voltar ao menu anterior;
•   Voltar ao início.

b) As palavras destacadas podem ser escritas em qualquer ecrã, direccionando-o auto-
-maticamente à opção pretendida;

c)  Para cada funcionalidade seleccionada é apresentada uma  nova  página  com  novas  
instruções.

Guião do Utilizador

6.1 Menu do Cliente Registado
Na primeira vez que o Cliente Registado acede o AZAPP, aceita os Termos e Condições de 
Utilização para prosseguir.

O login é efectuado sempre que acederes ao AZAPP

Após o login é apresentado o menu com as funcionalidades disponíveis para o Cliente 
Registado

1  Consultas
     Esta funcionalidade permite consultar os dados da tua conta de depósitos à ordem.

2  Recargas
     Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas das 3 operadoras móveis.

3) Transf. M-Pesa/mKesh
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para carteiras digitais.

4) Transferências MOZA
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para contas do MOZA.

   

5) Transferências Outros Bancos
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para outros Bancos.   

6) Compra de Credelec
       Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas Credelec.

7) Pagamentos e Carregamentos
Esta funcionalidade permite recarregar o cartão pré-pago ou pagar os pacotes dos canais de 
televisão.

8) Actualizar Documentos
Esta funcionalidade permite actualizar os documentos com data de validade expirada ou 
actualizados há mais de 1 ano.   

9) Consulta de histórico de operações 
Esta funcionalidade permite efectuar alterações aos dados da sua conta AZAPP

Se seleccionares a opção “Trocar 
Conta Associada”, é alterada a 
conta de depósitos à ordem 
associada ao AZAPP e ao serviço 
Moza Já.

A opção “Alterar meu PIN”, 
altera também o PIN do 
serviço Moza Já.

Após a alteração do PIN, o Cliente 
é automaticamente direccionado à 
página para efectuar o novo 
login (com o novo PIN). 

Na opção “Gerir Favoritos” podes 
gerir os favoritos de várias 
funcionalidades do AZAPP.

10) Ver rede de Agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona ao link o Cliente para o web-
site do Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de 
funcionamento.

11)  Preçário
Esta funcionalidade permite aceder ao preçário do Moza.

6.2 Menu do Cliente não Registado

1   Quero ser Cliente MOZA
Esta funcionalidade permite ao Cliente seleccionar uma de duas opções (1 Gostava de 
ser contactado e 2 Tenho interesse num produto).

2  Já sou Cliente! Como aderir?

3  Actualizar documentos
Esta funcionalidade permite ao Cliente actualizar documentos com data de validade expira-
da ou actualizados há mais de 1 ano. Antes de navegar sob as funcionalidades deve aceitar 
os Termos e Condições de Utilização do AZAPP, apenas na primeira vez que pretenda 
actualizar documentos como “Cliente não Registado”.

Depois de aceitar os Termos e Condições, são disponibilizadas duas opções (1 Documen-
tos por actualizar e 2 Estado dos documentos submetidos).

4  Ver rede de agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona o Cliente para o website do 
Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de funciona-
mento.

5  Sobre o MOZA/Contactos
Esta funcionalidade permite aceder à lista de contactos disponíveis, para que o Cliente, caso 
necessite, possa contactar o Moza para mais informações sobre os produtos, serviços ou 
outros.



1) O que é?
O AZAPP é um serviço de WhatsApp Banking a partir do qual o Moza disponibiliza aos 
Clientes Particulares, funcionalidades para execução de operações financeiras e não 
financeiras.

2) Como aceder?
Para aceder ao AZAPP basta seguir os seguintes passos:

a)  Gravar no telemóvel o número “840247247”;
b)  No WhatsApp, iniciar a conversa com número gravado enviando a palavra "Olá".

Nota importante: Caso qualquer outro número de WhatsApp entre em contacto conti-
go, diferente do acima indicado, em nome do Moza, é importante comunicar imediatamente 
o nosso Call Center através dos contactos 822020, 842020 ou 21342020, visto tratar-se 
de uma acção fraudulenta.

3) Como são apresentadas as funcionalidades disponíveis no AZAPP?
Existem 2 tipologias de menu de funcionalidades disponíveis no WhatsApp +Valor, sendo 
uma para cada tipologia de Cliente, nomeadamente:

a)  Cliente Registado – refere-se aos Clientes que aderiram ao serviço Moza Já, sendo 
que o menu apresentado, é composto por funcionalidades para execução de opera-
ções financeiras e não financeiras;

b)  Cliente não Registado – refere-se aos Clientes que não aderiram ao serviço Moza 
Já ou que não sejam Clientes do Moza, sendo que o menu apresentado é composto 
apenas por funcionalidades para execução de operações não financeiras.

4) Como tornar-se Cliente Registado?
Para te tornares num Cliente Registado, deves aderir ao serviço Moza Já na Agência Moza 
mais próxima.

5) O que é o Moza Já?
O Moza Já é um serviço que o Moza disponibiliza ao Cliente, permitindo que este, a partir do 
Canal USSD, possa executar operações financeiras.

6) Como navegar sobre os Menus do AZAPP?
a)  A navegação sobre os menus do AZAPP é efectuada mediante indicação da “pala-

vra destacada” à negrito na opção pretendida ou o “número” da opção pretendida. 
Caso escreva uma opção diferente das sugeridas, é devolvida uma mensagem de erro 
com a indicação “A operação é inválida”, podendo nestes casos seleccionar uma 
das duas opções:

•   Voltar ao menu anterior;
•   Voltar ao início.

b) As palavras destacadas podem ser escritas em qualquer ecrã, direccionando-o auto-
-maticamente à opção pretendida;

c)  Para cada funcionalidade seleccionada é apresentada uma  nova  página  com  novas  
instruções.

Guião do Utilizador

6.1 Menu do Cliente Registado
Na primeira vez que o Cliente Registado acede o AZAPP, aceita os Termos e Condições de 
Utilização para prosseguir.

O login é efectuado sempre que acederes ao AZAPP

Após o login é apresentado o menu com as funcionalidades disponíveis para o Cliente 
Registado

1  Consultas
     Esta funcionalidade permite consultar os dados da tua conta de depósitos à ordem.

2  Recargas
     Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas das 3 operadoras móveis.

3) Transf. M-Pesa/mKesh
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para carteiras digitais.

4) Transferências MOZA
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para contas do MOZA.

   

5) Transferências Outros Bancos
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para outros Bancos.   

6) Compra de Credelec
       Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas Credelec.

7) Pagamentos e Carregamentos
Esta funcionalidade permite recarregar o cartão pré-pago ou pagar os pacotes dos canais de 
televisão.

8) Actualizar Documentos
Esta funcionalidade permite actualizar os documentos com data de validade expirada ou 
actualizados há mais de 1 ano.   

9) Consulta de histórico de operações 
Esta funcionalidade permite efectuar alterações aos dados da sua conta AZAPP

10) Ver rede de Agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona ao link o Cliente para o web-
site do Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de 
funcionamento.

11)  Preçário
Esta funcionalidade permite aceder ao preçário do Moza.

6.2 Menu do Cliente não Registado

Para visualizares o preçário, faz o 
download do documento PDF.

Acede às funcionalidades indican-
do o número ou a palavra desta-
cada à negrito. 

1   Quero ser Cliente MOZA
Esta funcionalidade permite ao Cliente seleccionar uma de duas opções (1 Gostava de 
ser contactado e 2 Tenho interesse num produto).

2  Já sou Cliente! Como aderir?

3  Actualizar documentos
Esta funcionalidade permite ao Cliente actualizar documentos com data de validade expira-
da ou actualizados há mais de 1 ano. Antes de navegar sob as funcionalidades deve aceitar 
os Termos e Condições de Utilização do AZAPP, apenas na primeira vez que pretenda 
actualizar documentos como “Cliente não Registado”.

Depois de aceitar os Termos e Condições, são disponibilizadas duas opções (1 Documen-
tos por actualizar e 2 Estado dos documentos submetidos).

4  Ver rede de agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona o Cliente para o website do 
Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de funciona-
mento.

5  Sobre o MOZA/Contactos
Esta funcionalidade permite aceder à lista de contactos disponíveis, para que o Cliente, caso 
necessite, possa contactar o Moza para mais informações sobre os produtos, serviços ou 
outros.



1) O que é?
O AZAPP é um serviço de WhatsApp Banking a partir do qual o Moza disponibiliza aos 
Clientes Particulares, funcionalidades para execução de operações financeiras e não 
financeiras.

2) Como aceder?
Para aceder ao AZAPP basta seguir os seguintes passos:

a)  Gravar no telemóvel o número “840247247”;
b)  No WhatsApp, iniciar a conversa com número gravado enviando a palavra "Olá".

Nota importante: Caso qualquer outro número de WhatsApp entre em contacto conti-
go, diferente do acima indicado, em nome do Moza, é importante comunicar imediatamente 
o nosso Call Center através dos contactos 822020, 842020 ou 21342020, visto tratar-se 
de uma acção fraudulenta.

3) Como são apresentadas as funcionalidades disponíveis no AZAPP?
Existem 2 tipologias de menu de funcionalidades disponíveis no WhatsApp +Valor, sendo 
uma para cada tipologia de Cliente, nomeadamente:

a)  Cliente Registado – refere-se aos Clientes que aderiram ao serviço Moza Já, sendo 
que o menu apresentado, é composto por funcionalidades para execução de opera-
ções financeiras e não financeiras;

b)  Cliente não Registado – refere-se aos Clientes que não aderiram ao serviço Moza 
Já ou que não sejam Clientes do Moza, sendo que o menu apresentado é composto 
apenas por funcionalidades para execução de operações não financeiras.

4) Como tornar-se Cliente Registado?
Para te tornares num Cliente Registado, deves aderir ao serviço Moza Já na Agência Moza 
mais próxima.

5) O que é o Moza Já?
O Moza Já é um serviço que o Moza disponibiliza ao Cliente, permitindo que este, a partir do 
Canal USSD, possa executar operações financeiras.

6) Como navegar sobre os Menus do AZAPP?
a)  A navegação sobre os menus do AZAPP é efectuada mediante indicação da “pala-

vra destacada” à negrito na opção pretendida ou o “número” da opção pretendida. 
Caso escreva uma opção diferente das sugeridas, é devolvida uma mensagem de erro 
com a indicação “A operação é inválida”, podendo nestes casos seleccionar uma 
das duas opções:

•   Voltar ao menu anterior;
•   Voltar ao início.

b) As palavras destacadas podem ser escritas em qualquer ecrã, direccionando-o auto-
-maticamente à opção pretendida;

c)  Para cada funcionalidade seleccionada é apresentada uma  nova  página  com  novas  
instruções.

Guião do Utilizador

6.1 Menu do Cliente Registado
Na primeira vez que o Cliente Registado acede o AZAPP, aceita os Termos e Condições de 
Utilização para prosseguir.

O login é efectuado sempre que acederes ao AZAPP

Após o login é apresentado o menu com as funcionalidades disponíveis para o Cliente 
Registado

1  Consultas
     Esta funcionalidade permite consultar os dados da tua conta de depósitos à ordem.

2  Recargas
     Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas das 3 operadoras móveis.

3) Transf. M-Pesa/mKesh
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para carteiras digitais.

4) Transferências MOZA
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para contas do MOZA.

   

5) Transferências Outros Bancos
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para outros Bancos.   

6) Compra de Credelec
       Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas Credelec.

7) Pagamentos e Carregamentos
Esta funcionalidade permite recarregar o cartão pré-pago ou pagar os pacotes dos canais de 
televisão.

8) Actualizar Documentos
Esta funcionalidade permite actualizar os documentos com data de validade expirada ou 
actualizados há mais de 1 ano.   

9) Consulta de histórico de operações 
Esta funcionalidade permite efectuar alterações aos dados da sua conta AZAPP

10) Ver rede de Agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona ao link o Cliente para o web-
site do Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de 
funcionamento.

11)  Preçário
Esta funcionalidade permite aceder ao preçário do Moza.

6.2 Menu do Cliente não Registado

1   Quero ser Cliente MOZA
Esta funcionalidade permite ao Cliente seleccionar uma de duas opções (1 Gostava de 
ser contactado e 2 Tenho interesse num produto).

2  Já sou Cliente! Como aderir?

Ao seleccionares a opção 1, o Moza 
entra em contacto contigo em até 
2 dias úteis.

Ao seleccionares a opção 2, ficas a 
conhecer os principais produtos 
e serviços oferecidos pelo Moza.

Esta funcionalidade dá-te a conhe-
cer os passos/requisitos para te 
tornares um Cliente Registado.

3  Actualizar documentos
Esta funcionalidade permite ao Cliente actualizar documentos com data de validade expira-
da ou actualizados há mais de 1 ano. Antes de navegar sob as funcionalidades deve aceitar 
os Termos e Condições de Utilização do AZAPP, apenas na primeira vez que pretenda 
actualizar documentos como “Cliente não Registado”.

Depois de aceitar os Termos e Condições, são disponibilizadas duas opções (1 Documen-
tos por actualizar e 2 Estado dos documentos submetidos).

4  Ver rede de agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona o Cliente para o website do 
Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de funciona-
mento.

5  Sobre o MOZA/Contactos
Esta funcionalidade permite aceder à lista de contactos disponíveis, para que o Cliente, caso 
necessite, possa contactar o Moza para mais informações sobre os produtos, serviços ou 
outros.



1) O que é?
O AZAPP é um serviço de WhatsApp Banking a partir do qual o Moza disponibiliza aos 
Clientes Particulares, funcionalidades para execução de operações financeiras e não 
financeiras.

2) Como aceder?
Para aceder ao AZAPP basta seguir os seguintes passos:

a)  Gravar no telemóvel o número “840247247”;
b)  No WhatsApp, iniciar a conversa com número gravado enviando a palavra "Olá".

Nota importante: Caso qualquer outro número de WhatsApp entre em contacto conti-
go, diferente do acima indicado, em nome do Moza, é importante comunicar imediatamente 
o nosso Call Center através dos contactos 822020, 842020 ou 21342020, visto tratar-se 
de uma acção fraudulenta.

3) Como são apresentadas as funcionalidades disponíveis no AZAPP?
Existem 2 tipologias de menu de funcionalidades disponíveis no WhatsApp +Valor, sendo 
uma para cada tipologia de Cliente, nomeadamente:

a)  Cliente Registado – refere-se aos Clientes que aderiram ao serviço Moza Já, sendo 
que o menu apresentado, é composto por funcionalidades para execução de opera-
ções financeiras e não financeiras;

b)  Cliente não Registado – refere-se aos Clientes que não aderiram ao serviço Moza 
Já ou que não sejam Clientes do Moza, sendo que o menu apresentado é composto 
apenas por funcionalidades para execução de operações não financeiras.

4) Como tornar-se Cliente Registado?
Para te tornares num Cliente Registado, deves aderir ao serviço Moza Já na Agência Moza 
mais próxima.

5) O que é o Moza Já?
O Moza Já é um serviço que o Moza disponibiliza ao Cliente, permitindo que este, a partir do 
Canal USSD, possa executar operações financeiras.

6) Como navegar sobre os Menus do AZAPP?
a)  A navegação sobre os menus do AZAPP é efectuada mediante indicação da “pala-

vra destacada” à negrito na opção pretendida ou o “número” da opção pretendida. 
Caso escreva uma opção diferente das sugeridas, é devolvida uma mensagem de erro 
com a indicação “A operação é inválida”, podendo nestes casos seleccionar uma 
das duas opções:

•   Voltar ao menu anterior;
•   Voltar ao início.

b) As palavras destacadas podem ser escritas em qualquer ecrã, direccionando-o auto-
-maticamente à opção pretendida;

c)  Para cada funcionalidade seleccionada é apresentada uma  nova  página  com  novas  
instruções.

6.1 Menu do Cliente Registado
Na primeira vez que o Cliente Registado acede o AZAPP, aceita os Termos e Condições de 
Utilização para prosseguir.

O login é efectuado sempre que acederes ao AZAPP

Após o login é apresentado o menu com as funcionalidades disponíveis para o Cliente 
Registado

1  Consultas
     Esta funcionalidade permite consultar os dados da tua conta de depósitos à ordem.

2  Recargas
     Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas das 3 operadoras móveis.

3) Transf. M-Pesa/mKesh
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para carteiras digitais.

4) Transferências MOZA
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para contas do MOZA.

   

5) Transferências Outros Bancos
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para outros Bancos.   

6) Compra de Credelec
       Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas Credelec.

7) Pagamentos e Carregamentos
Esta funcionalidade permite recarregar o cartão pré-pago ou pagar os pacotes dos canais de 
televisão.

8) Actualizar Documentos
Esta funcionalidade permite actualizar os documentos com data de validade expirada ou 
actualizados há mais de 1 ano.   

9) Consulta de histórico de operações 
Esta funcionalidade permite efectuar alterações aos dados da sua conta AZAPP

10) Ver rede de Agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona ao link o Cliente para o web-
site do Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de 
funcionamento.

11)  Preçário
Esta funcionalidade permite aceder ao preçário do Moza.

6.2 Menu do Cliente não Registado

1   Quero ser Cliente MOZA
Esta funcionalidade permite ao Cliente seleccionar uma de duas opções (1 Gostava de 
ser contactado e 2 Tenho interesse num produto).

2  Já sou Cliente! Como aderir?

Guião do Utilizador

3  Actualizar documentos
Esta funcionalidade permite ao Cliente actualizar documentos com data de validade expira-
da ou actualizados há mais de 1 ano. Antes de navegar sob as funcionalidades deve aceitar 
os Termos e Condições de Utilização do AZAPP, apenas na primeira vez que pretenda 
actualizar documentos como “Cliente não Registado”.

Depois de aceitar os Termos e Condições, são disponibilizadas duas opções (1 Documen-
tos por actualizar e 2 Estado dos documentos submetidos).

Esta informação é solicitada 
uma única vez.

Ao seleccionares a opção 1, é apresen-
tada a lista de documentos possíveis 
de actualização.

Selecciona o documento que pretendes 
actualizar. Podes enviar o documento em 
PDF ou fotografia (nos formatos PNG, 
JPEG, JPG), com tamanho não superior a 
1 MB.

4  Ver rede de agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona o Cliente para o website do 
Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de funciona-
mento.

5  Sobre o MOZA/Contactos
Esta funcionalidade permite aceder à lista de contactos disponíveis, para que o Cliente, caso 
necessite, possa contactar o Moza para mais informações sobre os produtos, serviços ou 
outros.



1) O que é?
O AZAPP é um serviço de WhatsApp Banking a partir do qual o Moza disponibiliza aos 
Clientes Particulares, funcionalidades para execução de operações financeiras e não 
financeiras.

2) Como aceder?
Para aceder ao AZAPP basta seguir os seguintes passos:

a)  Gravar no telemóvel o número “840247247”;
b)  No WhatsApp, iniciar a conversa com número gravado enviando a palavra "Olá".

Nota importante: Caso qualquer outro número de WhatsApp entre em contacto conti-
go, diferente do acima indicado, em nome do Moza, é importante comunicar imediatamente 
o nosso Call Center através dos contactos 822020, 842020 ou 21342020, visto tratar-se 
de uma acção fraudulenta.

3) Como são apresentadas as funcionalidades disponíveis no AZAPP?
Existem 2 tipologias de menu de funcionalidades disponíveis no WhatsApp +Valor, sendo 
uma para cada tipologia de Cliente, nomeadamente:

a)  Cliente Registado – refere-se aos Clientes que aderiram ao serviço Moza Já, sendo 
que o menu apresentado, é composto por funcionalidades para execução de opera-
ções financeiras e não financeiras;

b)  Cliente não Registado – refere-se aos Clientes que não aderiram ao serviço Moza 
Já ou que não sejam Clientes do Moza, sendo que o menu apresentado é composto 
apenas por funcionalidades para execução de operações não financeiras.

4) Como tornar-se Cliente Registado?
Para te tornares num Cliente Registado, deves aderir ao serviço Moza Já na Agência Moza 
mais próxima.

5) O que é o Moza Já?
O Moza Já é um serviço que o Moza disponibiliza ao Cliente, permitindo que este, a partir do 
Canal USSD, possa executar operações financeiras.

6) Como navegar sobre os Menus do AZAPP?
a)  A navegação sobre os menus do AZAPP é efectuada mediante indicação da “pala-

vra destacada” à negrito na opção pretendida ou o “número” da opção pretendida. 
Caso escreva uma opção diferente das sugeridas, é devolvida uma mensagem de erro 
com a indicação “A operação é inválida”, podendo nestes casos seleccionar uma 
das duas opções:

•   Voltar ao menu anterior;
•   Voltar ao início.

b) As palavras destacadas podem ser escritas em qualquer ecrã, direccionando-o auto-
-maticamente à opção pretendida;

c)  Para cada funcionalidade seleccionada é apresentada uma  nova  página  com  novas  
instruções.

6.1 Menu do Cliente Registado
Na primeira vez que o Cliente Registado acede o AZAPP, aceita os Termos e Condições de 
Utilização para prosseguir.

O login é efectuado sempre que acederes ao AZAPP

Após o login é apresentado o menu com as funcionalidades disponíveis para o Cliente 
Registado

1  Consultas
     Esta funcionalidade permite consultar os dados da tua conta de depósitos à ordem.

2  Recargas
     Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas das 3 operadoras móveis.

3) Transf. M-Pesa/mKesh
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para carteiras digitais.

4) Transferências MOZA
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para contas do MOZA.

   

5) Transferências Outros Bancos
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para outros Bancos.   

6) Compra de Credelec
       Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas Credelec.

7) Pagamentos e Carregamentos
Esta funcionalidade permite recarregar o cartão pré-pago ou pagar os pacotes dos canais de 
televisão.

8) Actualizar Documentos
Esta funcionalidade permite actualizar os documentos com data de validade expirada ou 
actualizados há mais de 1 ano.   

9) Consulta de histórico de operações 
Esta funcionalidade permite efectuar alterações aos dados da sua conta AZAPP

10) Ver rede de Agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona ao link o Cliente para o web-
site do Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de 
funcionamento.

11)  Preçário
Esta funcionalidade permite aceder ao preçário do Moza.

6.2 Menu do Cliente não Registado

1   Quero ser Cliente MOZA
Esta funcionalidade permite ao Cliente seleccionar uma de duas opções (1 Gostava de 
ser contactado e 2 Tenho interesse num produto).

2  Já sou Cliente! Como aderir?
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Após o envio dos documentos, é 
devolvido o número do processo 
que podes usar mais tarde para 
consultar o estado dos mesmos.

3  Actualizar documentos
Esta funcionalidade permite ao Cliente actualizar documentos com data de validade expira-
da ou actualizados há mais de 1 ano. Antes de navegar sob as funcionalidades deve aceitar 
os Termos e Condições de Utilização do AZAPP, apenas na primeira vez que pretenda 
actualizar documentos como “Cliente não Registado”.

Depois de aceitar os Termos e Condições, são disponibilizadas duas opções (1 Documen-
tos por actualizar e 2 Estado dos documentos submetidos).

4  Ver rede de agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona o Cliente para o website do 
Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de funciona-
mento.

Na opção “Estado dos documentos” 
podes digitar o código do processo 
ou seleccionar uma das opções para 
visualizar a lista dos documentos 
em análise, rejeitados ou aprova-
dos pelo Moza.

Quando um documento é rejeitado, é 
enviado um SMS pelo Moza, sendo 
que ao aceder ao AZAPP consegues 
visualizar o motivo da rejeição.

5  Sobre o MOZA/Contactos
Esta funcionalidade permite aceder à lista de contactos disponíveis, para que o Cliente, caso 
necessite, possa contactar o Moza para mais informações sobre os produtos, serviços ou 
outros.
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5) O que é o Moza Já?
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6) Como navegar sobre os Menus do AZAPP?
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com a indicação “A operação é inválida”, podendo nestes casos seleccionar uma 
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•   Voltar ao início.

b) As palavras destacadas podem ser escritas em qualquer ecrã, direccionando-o auto-
-maticamente à opção pretendida;

c)  Para cada funcionalidade seleccionada é apresentada uma  nova  página  com  novas  
instruções.

6.1 Menu do Cliente Registado
Na primeira vez que o Cliente Registado acede o AZAPP, aceita os Termos e Condições de 
Utilização para prosseguir.

O login é efectuado sempre que acederes ao AZAPP

Após o login é apresentado o menu com as funcionalidades disponíveis para o Cliente 
Registado

1  Consultas
     Esta funcionalidade permite consultar os dados da tua conta de depósitos à ordem.

2  Recargas
     Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas das 3 operadoras móveis.

3) Transf. M-Pesa/mKesh
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para carteiras digitais.

4) Transferências MOZA
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para contas do MOZA.

   

5) Transferências Outros Bancos
 Esta funcionalidade permite efectuar transferências para outros Bancos.   

6) Compra de Credelec
       Esta funcionalidade permite efectuar a compra de recargas Credelec.

7) Pagamentos e Carregamentos
Esta funcionalidade permite recarregar o cartão pré-pago ou pagar os pacotes dos canais de 
televisão.

8) Actualizar Documentos
Esta funcionalidade permite actualizar os documentos com data de validade expirada ou 
actualizados há mais de 1 ano.   

9) Consulta de histórico de operações 
Esta funcionalidade permite efectuar alterações aos dados da sua conta AZAPP

10) Ver rede de Agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona ao link o Cliente para o web-
site do Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de 
funcionamento.

11)  Preçário
Esta funcionalidade permite aceder ao preçário do Moza.

6.2 Menu do Cliente não Registado

1   Quero ser Cliente MOZA
Esta funcionalidade permite ao Cliente seleccionar uma de duas opções (1 Gostava de 
ser contactado e 2 Tenho interesse num produto).

2  Já sou Cliente! Como aderir?

3  Actualizar documentos
Esta funcionalidade permite ao Cliente actualizar documentos com data de validade expira-
da ou actualizados há mais de 1 ano. Antes de navegar sob as funcionalidades deve aceitar 
os Termos e Condições de Utilização do AZAPP, apenas na primeira vez que pretenda 
actualizar documentos como “Cliente não Registado”.

Depois de aceitar os Termos e Condições, são disponibilizadas duas opções (1 Documen-
tos por actualizar e 2 Estado dos documentos submetidos).

4  Ver rede de agências
Esta funcionalidade permite, ao aceder ao link (que direcciona o Cliente para o website do 
Moza), consultar a lista de agências com os respectivos endereços e horários de funciona-
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5  Sobre o MOZA/Contactos
Esta funcionalidade permite aceder à lista de contactos disponíveis, para que o Cliente, caso 
necessite, possa contactar o Moza para mais informações sobre os produtos, serviços ou 
outros.


