
 
 

INTERNET BANKING PARTICULARES 

1. Como Aderir 

I. O cliente deve dirigir-se a um balcão do FNB e informar que pretende aderir ao Internet 

Banking do FNB; 

II. Será fornecido um formulário de adesão que deverá ser preenchido conforme instruído, 

incluindo o endereço electrónico segundo o qual será enviado os códigos de acesso 

(nomeadamente, código de utilizador, palavra-chave e chave de confirmação) e respectiva 

chave de confirmação de email, assinado e fornecendo o documento de identificação; 

III. O cliente receberá os códigos de acesso em momentos diferentes, cujo acesso aos mesmos 

estarão encriptados em PDF, podendo ser acedido usando a chave de confirmação de email 

subscrita no acto de adesão. 

 

2. Aceder ao Internet Banking do FNB 

I. Para aceder ao Internet Banking do FNB deve guardar os códigos de acesso recebido, 

fazendo apenas o uso de dois códigos, entre eles o código de utilizador e a palavra-chave; 

II. Aceder a pagina internet do FNB Moçambique (www.fnb.co.mz); 

III. No canto superior a esquerda, clique na opção Online Banking Particulares; 

 

IV. Será disponibilizada numa página nova, com dois campos para preencher com nome de 

utilizador e código de acesso ou senha que foi fornecido por correio electrónico; 

http://www.fnb.co.mz/


 

 

V. Em seguida clique em “Entrar” para aceder ao Internet Banking do FNB; 

VI. Após validados os códigos introduzidos, estarão disponíveis opções para efectuar diversas 

consultas e transferências sobre a(s) respectiva(s) conta(s); 

VII. Quando for a efectuar uma transferência, deverá introduzir apenas 4 dígitos da chave de 

confirmação (por defeito são 6 dígitos enviados) a serem introduzidos na sequência ou 

ordem solicitada; 

 
 

 



 
3. Alteração de Códigos de Acesso 

I. Caso necessite, pode efectuar alteração do código de acesso ou senha e da chave de 

confirmação, pode ser efectuado na opção “Personalizar” no canto inferior esquerdo; 

II. Para o caso do código de acesso ou senha, clique na opção “Alterar Password/Senha”, 

preenchendo os 3 campos solicitados com o teclado virtual e confirmando a alteração; 

III. Para o caso da chave de confirmação, clique na opção “Alterar chave de Confirmação”, 

preenchendo os 3 campos solicitados com o teclado virtual e confirmando a alteração; 

 

 

4. Bloqueios 

I. Sempre que incorrectamente efectuar por 3 vezes consecutivas, tentativas de inserção de 

códigos de acesso, o utilizador será bloqueado por questões de segurança, podendo ser 

efectuado o desbloqueio quando solicitado ao balcão, na linha de atendimento ao cliente 

(800014014/ +258 21 356903) ou por correio electrónico (online.banking@fnb.co.mz)  
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