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CRÉDITO 

POS MOZA BUSINESS 

Vantagens 

 Linha de crédito exclusiva para Clientes titulares de POS; 

 Taxa de juro atractiva; 

 Subscrição simples e flexível; 

 Isento de comissão de organização. 

Público - Alvo 

 Clientes Empresa: Segmento Retalho (PME); 

 Clientes Particulares (com licença simplificada): Segmento Retalho. 

Finalidade 

Descoberto autorizado com condições especiais, a atribuir aos Clientes com POS Moza instalados no 

seu estabelecimento, e que cumpram com os requisitos mínimos de movimentação mensal. 

Características 

 Moeda: MT. 

 Prazo(s):  

o Mínimo de 6 meses; 

o Máximo de 12 meses (renováveis mediante análise dos volumes de POS). 

 Montantes: 

o Os montantes a financiar dependem, directamente, do volume médio transaccionado pelo 

POS nos últimos 6 meses: 

 

Escalão do  Volume Médio 

do POS (MT) 
100.000 <500.000 ≥500.000 <2.500.000 ≥2.500.000 

% do Montante a Financiar 50% 75% 100% 

Mínimo a Financiar (MT) 50.000 50.000 50.000 

 

 Taxa de Juro: Prime Rate do Sistema Financeiro + Spread 1,00%. 

 Pagamento de Juros:. Mensal e Postecipado. 

 

 Preçário Associado: 

o Despesas de Organização: isento; 

o Restantes comissões e despesas de acordo com o preçário em vigor para o descoberto 

autorizado. 

 

 Condições de Acesso ao Descoberto Autorizado: 

o Ser titular de um POS Moza; 

o Cliente com a central de risco regularizada; 
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o Clientes PMEs e ENI, com volume médio mensal de transacções de POS igual ou 

superior a 100.000 MT. 

 

 Carregamento do descoberto: 

o Clientes Moza sem POS - descoberto pode ser carregado 30 dias após a instalação do 

POS, com base na análise do volume transaccionado pelo POS durante esse período.  

o Clientes com POS Moza - descoberto carregado mediante análise do volume médio 

transaccionado pelo POS nos últimos 6 meses;  

o Clientes com relacionamento em OIC- deverão comprovar o envolvimento financeiro, 

extracto de conta dos últimos 6meses e, apresentar o relatório de contas/balanço de 

actividade dos últimos 3 meses. 

 


