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Porque todas as pessoas têm sonhos, o FNB Moçambique 
lançou um produto que o irá ajudar a concretizá-los. Seja para 
adquirir o carro que sempre quis ter, ou o equipamento / 
maquinaria de que o seu negócio precisa, o FNB Leasing é 
perfeito para ajuda-lo a realizar os seus sonhos.

Venha conhecer o FNB Leasing e faça a sua 
simulação no site www.fnb.co.mz

O SEU SONHO
ESTÁ AQUI!

FNB LEASING 
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CONHEÇA AS POSSIBILIDADES
QUE O FNB LEASING OFERECE

O FNB Leasing foi concebido a pensar em si. Oferece as melhores taxas de 
juros e as soluções mais personalizadas na aquisição da sua viatura e/ou 
equipamento tanto novo como usado, com vista a atender às suas 
necessidades individuais. 
O FNB Leasing oferece outros produtos financeiros e presta assistência 
na identificação de soluções à sua medida:

FNB Leasing Maquinaria e Outros Equipamentos
O FNB Leasing Maquinaria e Outros Equipamentos oferece financiamento 
para todos os tipos de bens de equipamento, que são fundamentais 
para o desenvolvimento e crescimento das pequenas e médias empresas.

ESTES INCLUEM: 
•   Máquinas e instalações industriais; 
•   Camiões e veículos comerciais;
•   Viatura da Empresa / sistemas de subsídio automóvel; 
•   Equipamentos para terraplanagem; 
•   Equipamento de impressão;
•   Equipamentos Informático; 
•   Equipamento de retalho;
•   Equipamento de escritório 

BENEFÍCIOS: 
•   Acesso ao financiamento para vários bens de equipamento; 
•   Taxas atractivas e competitivas;
•   Acessoria e acompanhamento de acordo com a necessidade
     do cliente;
•   Flexibilidade

REQUISITOS PARA EMPRESAS:
•   Factura pró-forma;
•   Certidão do registo comercial;
•   Estatutos publicados no BR;
•   N.U.I.T;
•   Demonstrações financeiras do último exercício

FNB LEASING AUTOMÓVEL
Com o FNB Leasing Automóvel, você pode, a partir de agora:
•   Adquirir o automóvel dos seus sonhos;
•   Financiar a sua viatura através do leasing; 
•   Obter uma cobertura de seguro para a sua viatura

BENEFÍCIOS:
•   Pacotes de leasing para responder as suas necessidades; 
•   Métodos de pagamento estruturados de acordo com as necessidades
     do cliente (flutuante, reforçado, ou pagamentos não regulares para 
     coincidir com o fluxo de caixa);
•   Opções de taxas de juros fixas e variáveis; 
•   Escolha da melhor linha de financiamento a partir de perspectivas 
     de fluxo de caixa;
•    Seguro Automóvel - cobertura contra roubo, acidente, etc;
•   Seguro de Vida para o Financiamento - cobertura contra a morte e  
     invalidez permanente ou temporária;

•    Assessoria e acompanhamento de acordo com a necessidade do   
     cliente

REQUISITOS:
•   Factura pro-forma
•   Fotocópia do BI/ DIRE
•   Fotocópia da Carta de Condução(para caso de viatura)
•   N.U.I.T
•   Declaração de rendimentos totais do proponente
•  Extratos bancários dos últimos 6 meses (caso não seja cliente do FNB)

Para mais informações sobre o FNB Leasing contacte:
Telefone:  +258 21 355903 | +258 21 356905
Telemóvel: + 258 82/84 3131130
Email: leasing@fnb.co.mz

Os sonhos são seus, a solução é nossa!



FNB MOÇAMBIQUE, S.A.
Avenida 25 de Setembro, Nº420, 1ºandar 

 Edifício JAT - Maputo/Moçambique

Telefone: +258 21 355903  /  +258 21 356 905
Telemóvel: +258 82/84 3131130

Email: leasing@fnb.co.mz
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Para maior comodidade visite o balcão
do FNB mais próximo de si.

Sede  l  Baixa  l  Julius de Nyerere  l  Franca  
Alto-Maé  l  Xipamanine  l  Zimpeto
Matola  l  Xai-Xai  l  Maxixe  l  Beira

Chimoio  l  Tete  l  Nampula  l  Nacala


