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1. INTRODUÇÃO

CONCEITO

O produto Trocos é um produto de poupança destinado a clientes particulares, na qual ao 
aderirem podem efectuar poupanças sempre que realizarem compras nas POS ou Online com o 
respectivo cartão de débito ou crédito.
Existem dois métodos possíveis para realizar a poupança, por Valor Fixo ou por Arredondamento. 
Por Valor Fixo, ocorre quando é escolhido um montante (em meticais) do valor que pretende 
poupar sempre que fizer compra (s). O montante fixo a ser escolhido varia entre 1 MZN á 9.999 
MZN. Exemplo: Subscreve ao valor fixo de 30 MZN; ao fazer uma compra de sapatos que custam 
2.000,00 MZN, vai poupar 30 MZN ao final do dia.
Por Arredondamento, ocorre quando é escolhido uma dentre 3 opções de arredondamento, 
entre Dezenas, Centenas e Milhares, na qual sempre que fizer compra, o valor arredondado 
próximo (a dezena, a centena ou ao milhar) da compra serão poupados. Exemplo: Subscreve ao 
arredondamento de centenas; ao fazer uma compra de pizza de 420,00 MZN, vai poupar 80 MZN 
ao final do dia.
Para efeitos de recepção de notificação de poupança potencial, assim como de poupança 
realizada, deve actualizar junto do balcão FNB mais próximo os seus contactos de telemóvel 
assim como o endereço de correio electrónico que mais utiliza.

SUBSCRIÇÃO

Para subscrever ao produto Trocos, deve aceder ao Internet Banking particular e escolher no 
Menu Aplicações a Prazo (figura 1) a opção Trocos (figura 2).

 

Figure 1

Figure 2

O processo de subscrição obriga ao 
preenchimento de 3 campos 
obrigatórios (Nº de cliente, Método de 
Poupança e Tipo de Arredondamento 
ou Valor Fixo), sendo o passo seguinte 
preencher os campos de subscrição de 
produto Trocos conforme a figura 3.
 a) Escolher o número de 
cliente (nº de conta) para qual 
pretende associar o produto 
  Trocos;
 b) Indicar o Método de 
Poupança que pretende escolher entre 
duas opções, se por 
  Arredondamento ou por 
Valor Fixo;

 c) Se o Método de Poupança escolhido for por Arredondamento, deve escolher no 
  campo Tipo de Arredondamento uma das três opções (Centenas, Dezenas ou 
  Milhares), conforme figura 3;
 d) Se o Método de Poupança escolhido for de Valor Fixo/ Absoluto, deve escolher o 
montante fixo para qual pretende poupar;
 

Figure 3

Opcionalmente, pode escolher os 
campos opcionais de subscrição que 
são 3 (Limite diário de Poupança, 
Limite por Transacção e email para 
notificação), conforme ilustra a 
figura 4.
 e) O Limite diário de 
Poupança, identifica até que 
montante diário de poupança o 
  cliente pretende que seja 
feita (exemplo: Limite diário de 
Poupança de 500 MZN, 
significa que a poupança máxima 

diária que o cliente pretende que seja poupado, 
  será até ao limite de 500 MZN por dia);
 f) Limite por Transacção, identifica para o caso de poupança por arredondamento, o 
  limite máximo de poupança por transacção que pretende que seja (exemplo: 
  Limite por Transacção de 345 MZN, significa que o caso tenha escolhido a 
  poupança por arredondamento em milhares, ao fazer uma compra de 1.500 MZN, 
  a poupança potencial seria de 500 MZN, mas por ter escolhido o limite por 
  transacção de 345 MZN, vai poupar 345 MZN);
 g) O E-mail, identifica se pretende receber por correio electrónico a notificação de 
  poupança realizada ao final do dia ou não.
 

Figure 4

Assim que preenchidos os campos 
relevantes para subscrição de 
Trocos, deve ler e aceitar os 
Termos e Condições de adesão do 
produto, pelo que apenas pela 
aceitação do mesmo poderá o 
cliente confirmar a subscrição do 
produto Trocos (figura 5).
 

Figure 5

Assim que aceite o Termos & 
Condições, poderá confirmar a 
subscrição de Trocos fazendo click 
na opção Constituir, onde será 
disponibilizado o painel resumo da 
subscrição que deve ser 
confirmado ou rectificado, nas 
opções Confirmar e Voltar 
respectivamente, conforme ilustra 
a figura 6. Uma vez confirmada a 
subscrição será disponibilizado 
um painel que ilustra o sucesso da 
subscrição do Trocos (figura 7).
 

Figure 6
 

Figure 7

Para adesão de poupança de 
Trocos por Valor Fixo, o 
procedimento é o mesmo que para 
poupança por Arredondamento, 
onde em Método de poupança 
selecciona por Valor Fixo, devendo 
indicar o montante de valor fixo 
escolhido para poupança 
(conforme a figura 8). Todos 
campos opcionais demonstrados 
anteriormente serão válidos 
também para o método de 
poupança por Valor Fixo.
 

Figure 8

CONSULTA/ CANCELAMENTO

Esta disponível ainda a opção de 
realizar consulta de qual 
poupança de Trocos esta 
subscrito, bastando para o efeito 
no menu Aplicações a Prazo, 
seleccionar a opção consultar 
Trocos (figura 9). Caso pretenda 
cancelar a subscrição do produto 
Trocos, bastará para o efeito 
seleccionar a opção Cancelar. 
 

Figure 9

MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO 

Sempre que desejar, pode alterar a 
modalidade de poupança 
subscrita de forma a melhor gerir a 
disponibilidade ao longo do 
período, isto é, pelo método de 
poupança de Valor Fixo, pode 
alterar o montante do valor fixo de 
poupança para um valor abaixo ou 
acima ao actual (em vigor). 

Exemplo: alterar o valor fixo conforme a figura 10. Para o efeito basta seleccionar a opção Trocos, 
onde será disponibilizado o método de poupança de trocos em vigor na qual deve indicar qual o 
novo montante na qual pretende alterar, conforme a figura 10. O mesmo ocorre pelo método de 
poupança por Arredondamento, podendo alterar para uma das 3 opções (centena, dezena e 
milhar) conforme a figura 11.
Opcionalmente, pode alterar o limite diário de poupança assim como os limites por transacção, 
assim como para receber a notificação por correio electrónico ou não.
Todas alterações devem ser confirmadas tendo em conta a aceitação dos termos e condições de 
adesão de Trocos em vigor

Figure 10
 

Figure 11
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1. INTRODUÇÃO

CONCEITO

O produto Trocos é um produto de poupança destinado a clientes particulares, na qual ao 
aderirem podem efectuar poupanças sempre que realizarem compras nas POS ou Online com o 
respectivo cartão de débito ou crédito.
Existem dois métodos possíveis para realizar a poupança, por Valor Fixo ou por Arredondamento. 
Por Valor Fixo, ocorre quando é escolhido um montante (em meticais) do valor que pretende 
poupar sempre que fizer compra (s). O montante fixo a ser escolhido varia entre 1 MZN á 9.999 
MZN. Exemplo: Subscreve ao valor fixo de 30 MZN; ao fazer uma compra de sapatos que custam 
2.000,00 MZN, vai poupar 30 MZN ao final do dia.
Por Arredondamento, ocorre quando é escolhido uma dentre 3 opções de arredondamento, 
entre Dezenas, Centenas e Milhares, na qual sempre que fizer compra, o valor arredondado 
próximo (a dezena, a centena ou ao milhar) da compra serão poupados. Exemplo: Subscreve ao 
arredondamento de centenas; ao fazer uma compra de pizza de 420,00 MZN, vai poupar 80 MZN 
ao final do dia.
Para efeitos de recepção de notificação de poupança potencial, assim como de poupança 
realizada, deve actualizar junto do balcão FNB mais próximo os seus contactos de telemóvel 
assim como o endereço de correio electrónico que mais utiliza.

SUBSCRIÇÃO

Para subscrever ao produto Trocos, deve aceder ao Internet Banking particular e escolher no 
Menu Aplicações a Prazo (figura 1) a opção Trocos (figura 2).

 

Figure 1

Figure 2

O processo de subscrição obriga ao 
preenchimento de 3 campos 
obrigatórios (Nº de cliente, Método de 
Poupança e Tipo de Arredondamento 
ou Valor Fixo), sendo o passo seguinte 
preencher os campos de subscrição de 
produto Trocos conforme a figura 3.
 a) Escolher o número de 
cliente (nº de conta) para qual 
pretende associar o produto 
  Trocos;
 b) Indicar o Método de 
Poupança que pretende escolher entre 
duas opções, se por 
  Arredondamento ou por 
Valor Fixo;

 c) Se o Método de Poupança escolhido for por Arredondamento, deve escolher no 
  campo Tipo de Arredondamento uma das três opções (Centenas, Dezenas ou 
  Milhares), conforme figura 3;
 d) Se o Método de Poupança escolhido for de Valor Fixo/ Absoluto, deve escolher o 
montante fixo para qual pretende poupar;
 

Figure 3

Opcionalmente, pode escolher os 
campos opcionais de subscrição que 
são 3 (Limite diário de Poupança, 
Limite por Transacção e email para 
notificação), conforme ilustra a 
figura 4.
 e) O Limite diário de 
Poupança, identifica até que 
montante diário de poupança o 
  cliente pretende que seja 
feita (exemplo: Limite diário de 
Poupança de 500 MZN, 
significa que a poupança máxima 

diária que o cliente pretende que seja poupado, 
  será até ao limite de 500 MZN por dia);
 f) Limite por Transacção, identifica para o caso de poupança por arredondamento, o 
  limite máximo de poupança por transacção que pretende que seja (exemplo: 
  Limite por Transacção de 345 MZN, significa que o caso tenha escolhido a 
  poupança por arredondamento em milhares, ao fazer uma compra de 1.500 MZN, 
  a poupança potencial seria de 500 MZN, mas por ter escolhido o limite por 
  transacção de 345 MZN, vai poupar 345 MZN);
 g) O E-mail, identifica se pretende receber por correio electrónico a notificação de 
  poupança realizada ao final do dia ou não.
 

Figure 4

Assim que preenchidos os campos 
relevantes para subscrição de 
Trocos, deve ler e aceitar os 
Termos e Condições de adesão do 
produto, pelo que apenas pela 
aceitação do mesmo poderá o 
cliente confirmar a subscrição do 
produto Trocos (figura 5).
 

Figure 5

Assim que aceite o Termos & 
Condições, poderá confirmar a 
subscrição de Trocos fazendo click 
na opção Constituir, onde será 
disponibilizado o painel resumo da 
subscrição que deve ser 
confirmado ou rectificado, nas 
opções Confirmar e Voltar 
respectivamente, conforme ilustra 
a figura 6. Uma vez confirmada a 
subscrição será disponibilizado 
um painel que ilustra o sucesso da 
subscrição do Trocos (figura 7).
 

Figure 6
 

Figure 7

Para adesão de poupança de 
Trocos por Valor Fixo, o 
procedimento é o mesmo que para 
poupança por Arredondamento, 
onde em Método de poupança 
selecciona por Valor Fixo, devendo 
indicar o montante de valor fixo 
escolhido para poupança 
(conforme a figura 8). Todos 
campos opcionais demonstrados 
anteriormente serão válidos 
também para o método de 
poupança por Valor Fixo.
 

Figure 8

CONSULTA/ CANCELAMENTO

Esta disponível ainda a opção de 
realizar consulta de qual 
poupança de Trocos esta 
subscrito, bastando para o efeito 
no menu Aplicações a Prazo, 
seleccionar a opção consultar 
Trocos (figura 9). Caso pretenda 
cancelar a subscrição do produto 
Trocos, bastará para o efeito 
seleccionar a opção Cancelar. 
 

Figure 9

MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO 

Sempre que desejar, pode alterar a 
modalidade de poupança 
subscrita de forma a melhor gerir a 
disponibilidade ao longo do 
período, isto é, pelo método de 
poupança de Valor Fixo, pode 
alterar o montante do valor fixo de 
poupança para um valor abaixo ou 
acima ao actual (em vigor). 

Exemplo: alterar o valor fixo conforme a figura 10. Para o efeito basta seleccionar a opção Trocos, 
onde será disponibilizado o método de poupança de trocos em vigor na qual deve indicar qual o 
novo montante na qual pretende alterar, conforme a figura 10. O mesmo ocorre pelo método de 
poupança por Arredondamento, podendo alterar para uma das 3 opções (centena, dezena e 
milhar) conforme a figura 11.
Opcionalmente, pode alterar o limite diário de poupança assim como os limites por transacção, 
assim como para receber a notificação por correio electrónico ou não.
Todas alterações devem ser confirmadas tendo em conta a aceitação dos termos e condições de 
adesão de Trocos em vigor

Figure 10
 

Figure 11
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1. INTRODUÇÃO

CONCEITO

O produto Trocos é um produto de poupança destinado a clientes particulares, na qual ao 
aderirem podem efectuar poupanças sempre que realizarem compras nas POS ou Online com o 
respectivo cartão de débito ou crédito.
Existem dois métodos possíveis para realizar a poupança, por Valor Fixo ou por Arredondamento. 
Por Valor Fixo, ocorre quando é escolhido um montante (em meticais) do valor que pretende 
poupar sempre que fizer compra (s). O montante fixo a ser escolhido varia entre 1 MZN á 9.999 
MZN. Exemplo: Subscreve ao valor fixo de 30 MZN; ao fazer uma compra de sapatos que custam 
2.000,00 MZN, vai poupar 30 MZN ao final do dia.
Por Arredondamento, ocorre quando é escolhido uma dentre 3 opções de arredondamento, 
entre Dezenas, Centenas e Milhares, na qual sempre que fizer compra, o valor arredondado 
próximo (a dezena, a centena ou ao milhar) da compra serão poupados. Exemplo: Subscreve ao 
arredondamento de centenas; ao fazer uma compra de pizza de 420,00 MZN, vai poupar 80 MZN 
ao final do dia.
Para efeitos de recepção de notificação de poupança potencial, assim como de poupança 
realizada, deve actualizar junto do balcão FNB mais próximo os seus contactos de telemóvel 
assim como o endereço de correio electrónico que mais utiliza.

SUBSCRIÇÃO

Para subscrever ao produto Trocos, deve aceder ao Internet Banking particular e escolher no 
Menu Aplicações a Prazo (figura 1) a opção Trocos (figura 2).

 

Figure 1

Figure 2

O processo de subscrição obriga ao 
preenchimento de 3 campos 
obrigatórios (Nº de cliente, Método de 
Poupança e Tipo de Arredondamento 
ou Valor Fixo), sendo o passo seguinte 
preencher os campos de subscrição de 
produto Trocos conforme a figura 3.
 a) Escolher o número de 
cliente (nº de conta) para qual 
pretende associar o produto 
  Trocos;
 b) Indicar o Método de 
Poupança que pretende escolher entre 
duas opções, se por 
  Arredondamento ou por 
Valor Fixo;

 c) Se o Método de Poupança escolhido for por Arredondamento, deve escolher no 
  campo Tipo de Arredondamento uma das três opções (Centenas, Dezenas ou 
  Milhares), conforme figura 3;
 d) Se o Método de Poupança escolhido for de Valor Fixo/ Absoluto, deve escolher o 
montante fixo para qual pretende poupar;
 

Figure 3

Opcionalmente, pode escolher os 
campos opcionais de subscrição que 
são 3 (Limite diário de Poupança, 
Limite por Transacção e email para 
notificação), conforme ilustra a 
figura 4.
 e) O Limite diário de 
Poupança, identifica até que 
montante diário de poupança o 
  cliente pretende que seja 
feita (exemplo: Limite diário de 
Poupança de 500 MZN, 
significa que a poupança máxima 

diária que o cliente pretende que seja poupado, 
  será até ao limite de 500 MZN por dia);
 f) Limite por Transacção, identifica para o caso de poupança por arredondamento, o 
  limite máximo de poupança por transacção que pretende que seja (exemplo: 
  Limite por Transacção de 345 MZN, significa que o caso tenha escolhido a 
  poupança por arredondamento em milhares, ao fazer uma compra de 1.500 MZN, 
  a poupança potencial seria de 500 MZN, mas por ter escolhido o limite por 
  transacção de 345 MZN, vai poupar 345 MZN);
 g) O E-mail, identifica se pretende receber por correio electrónico a notificação de 
  poupança realizada ao final do dia ou não.
 

Figure 4

Assim que preenchidos os campos 
relevantes para subscrição de 
Trocos, deve ler e aceitar os 
Termos e Condições de adesão do 
produto, pelo que apenas pela 
aceitação do mesmo poderá o 
cliente confirmar a subscrição do 
produto Trocos (figura 5).
 

Figure 5

Assim que aceite o Termos & 
Condições, poderá confirmar a 
subscrição de Trocos fazendo click 
na opção Constituir, onde será 
disponibilizado o painel resumo da 
subscrição que deve ser 
confirmado ou rectificado, nas 
opções Confirmar e Voltar 
respectivamente, conforme ilustra 
a figura 6. Uma vez confirmada a 
subscrição será disponibilizado 
um painel que ilustra o sucesso da 
subscrição do Trocos (figura 7).
 

Figure 6
 

Figure 7

Para adesão de poupança de 
Trocos por Valor Fixo, o 
procedimento é o mesmo que para 
poupança por Arredondamento, 
onde em Método de poupança 
selecciona por Valor Fixo, devendo 
indicar o montante de valor fixo 
escolhido para poupança 
(conforme a figura 8). Todos 
campos opcionais demonstrados 
anteriormente serão válidos 
também para o método de 
poupança por Valor Fixo.
 

Figure 8

CONSULTA/ CANCELAMENTO

Esta disponível ainda a opção de 
realizar consulta de qual 
poupança de Trocos esta 
subscrito, bastando para o efeito 
no menu Aplicações a Prazo, 
seleccionar a opção consultar 
Trocos (figura 9). Caso pretenda 
cancelar a subscrição do produto 
Trocos, bastará para o efeito 
seleccionar a opção Cancelar. 
 

Figure 9

MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO 

Sempre que desejar, pode alterar a 
modalidade de poupança 
subscrita de forma a melhor gerir a 
disponibilidade ao longo do 
período, isto é, pelo método de 
poupança de Valor Fixo, pode 
alterar o montante do valor fixo de 
poupança para um valor abaixo ou 
acima ao actual (em vigor). 

Exemplo: alterar o valor fixo conforme a figura 10. Para o efeito basta seleccionar a opção Trocos, 
onde será disponibilizado o método de poupança de trocos em vigor na qual deve indicar qual o 
novo montante na qual pretende alterar, conforme a figura 10. O mesmo ocorre pelo método de 
poupança por Arredondamento, podendo alterar para uma das 3 opções (centena, dezena e 
milhar) conforme a figura 11.
Opcionalmente, pode alterar o limite diário de poupança assim como os limites por transacção, 
assim como para receber a notificação por correio electrónico ou não.
Todas alterações devem ser confirmadas tendo em conta a aceitação dos termos e condições de 
adesão de Trocos em vigor

Figure 10
 

Figure 11
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1. INTRODUÇÃO

CONCEITO

O produto Trocos é um produto de poupança destinado a clientes particulares, na qual ao 
aderirem podem efectuar poupanças sempre que realizarem compras nas POS ou Online com o 
respectivo cartão de débito ou crédito.
Existem dois métodos possíveis para realizar a poupança, por Valor Fixo ou por Arredondamento. 
Por Valor Fixo, ocorre quando é escolhido um montante (em meticais) do valor que pretende 
poupar sempre que fizer compra (s). O montante fixo a ser escolhido varia entre 1 MZN á 9.999 
MZN. Exemplo: Subscreve ao valor fixo de 30 MZN; ao fazer uma compra de sapatos que custam 
2.000,00 MZN, vai poupar 30 MZN ao final do dia.
Por Arredondamento, ocorre quando é escolhido uma dentre 3 opções de arredondamento, 
entre Dezenas, Centenas e Milhares, na qual sempre que fizer compra, o valor arredondado 
próximo (a dezena, a centena ou ao milhar) da compra serão poupados. Exemplo: Subscreve ao 
arredondamento de centenas; ao fazer uma compra de pizza de 420,00 MZN, vai poupar 80 MZN 
ao final do dia.
Para efeitos de recepção de notificação de poupança potencial, assim como de poupança 
realizada, deve actualizar junto do balcão FNB mais próximo os seus contactos de telemóvel 
assim como o endereço de correio electrónico que mais utiliza.

SUBSCRIÇÃO

Para subscrever ao produto Trocos, deve aceder ao Internet Banking particular e escolher no 
Menu Aplicações a Prazo (figura 1) a opção Trocos (figura 2).

 

Figure 1

Figure 2

O processo de subscrição obriga ao 
preenchimento de 3 campos 
obrigatórios (Nº de cliente, Método de 
Poupança e Tipo de Arredondamento 
ou Valor Fixo), sendo o passo seguinte 
preencher os campos de subscrição de 
produto Trocos conforme a figura 3.
 a) Escolher o número de 
cliente (nº de conta) para qual 
pretende associar o produto 
  Trocos;
 b) Indicar o Método de 
Poupança que pretende escolher entre 
duas opções, se por 
  Arredondamento ou por 
Valor Fixo;

 c) Se o Método de Poupança escolhido for por Arredondamento, deve escolher no 
  campo Tipo de Arredondamento uma das três opções (Centenas, Dezenas ou 
  Milhares), conforme figura 3;
 d) Se o Método de Poupança escolhido for de Valor Fixo/ Absoluto, deve escolher o 
montante fixo para qual pretende poupar;
 

Figure 3

Opcionalmente, pode escolher os 
campos opcionais de subscrição que 
são 3 (Limite diário de Poupança, 
Limite por Transacção e email para 
notificação), conforme ilustra a 
figura 4.
 e) O Limite diário de 
Poupança, identifica até que 
montante diário de poupança o 
  cliente pretende que seja 
feita (exemplo: Limite diário de 
Poupança de 500 MZN, 
significa que a poupança máxima 

diária que o cliente pretende que seja poupado, 
  será até ao limite de 500 MZN por dia);
 f) Limite por Transacção, identifica para o caso de poupança por arredondamento, o 
  limite máximo de poupança por transacção que pretende que seja (exemplo: 
  Limite por Transacção de 345 MZN, significa que o caso tenha escolhido a 
  poupança por arredondamento em milhares, ao fazer uma compra de 1.500 MZN, 
  a poupança potencial seria de 500 MZN, mas por ter escolhido o limite por 
  transacção de 345 MZN, vai poupar 345 MZN);
 g) O E-mail, identifica se pretende receber por correio electrónico a notificação de 
  poupança realizada ao final do dia ou não.
 

Figure 4

Assim que preenchidos os campos 
relevantes para subscrição de 
Trocos, deve ler e aceitar os 
Termos e Condições de adesão do 
produto, pelo que apenas pela 
aceitação do mesmo poderá o 
cliente confirmar a subscrição do 
produto Trocos (figura 5).
 

Figure 5

Assim que aceite o Termos & 
Condições, poderá confirmar a 
subscrição de Trocos fazendo click 
na opção Constituir, onde será 
disponibilizado o painel resumo da 
subscrição que deve ser 
confirmado ou rectificado, nas 
opções Confirmar e Voltar 
respectivamente, conforme ilustra 
a figura 6. Uma vez confirmada a 
subscrição será disponibilizado 
um painel que ilustra o sucesso da 
subscrição do Trocos (figura 7).
 

Figure 6
 

Figure 7

Para adesão de poupança de 
Trocos por Valor Fixo, o 
procedimento é o mesmo que para 
poupança por Arredondamento, 
onde em Método de poupança 
selecciona por Valor Fixo, devendo 
indicar o montante de valor fixo 
escolhido para poupança 
(conforme a figura 8). Todos 
campos opcionais demonstrados 
anteriormente serão válidos 
também para o método de 
poupança por Valor Fixo.
 

Figure 8

CONSULTA/ CANCELAMENTO

Esta disponível ainda a opção de 
realizar consulta de qual 
poupança de Trocos esta 
subscrito, bastando para o efeito 
no menu Aplicações a Prazo, 
seleccionar a opção consultar 
Trocos (figura 9). Caso pretenda 
cancelar a subscrição do produto 
Trocos, bastará para o efeito 
seleccionar a opção Cancelar. 
 

Figure 9

MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO 

Sempre que desejar, pode alterar a 
modalidade de poupança 
subscrita de forma a melhor gerir a 
disponibilidade ao longo do 
período, isto é, pelo método de 
poupança de Valor Fixo, pode 
alterar o montante do valor fixo de 
poupança para um valor abaixo ou 
acima ao actual (em vigor). 

Exemplo: alterar o valor fixo conforme a figura 10. Para o efeito basta seleccionar a opção Trocos, 
onde será disponibilizado o método de poupança de trocos em vigor na qual deve indicar qual o 
novo montante na qual pretende alterar, conforme a figura 10. O mesmo ocorre pelo método de 
poupança por Arredondamento, podendo alterar para uma das 3 opções (centena, dezena e 
milhar) conforme a figura 11.
Opcionalmente, pode alterar o limite diário de poupança assim como os limites por transacção, 
assim como para receber a notificação por correio electrónico ou não.
Todas alterações devem ser confirmadas tendo em conta a aceitação dos termos e condições de 
adesão de Trocos em vigor

Figure 10
 

Figure 11
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1. INTRODUÇÃO

CONCEITO

O produto Trocos é um produto de poupança destinado a clientes particulares, na qual ao 
aderirem podem efectuar poupanças sempre que realizarem compras nas POS ou Online com o 
respectivo cartão de débito ou crédito.
Existem dois métodos possíveis para realizar a poupança, por Valor Fixo ou por Arredondamento. 
Por Valor Fixo, ocorre quando é escolhido um montante (em meticais) do valor que pretende 
poupar sempre que fizer compra (s). O montante fixo a ser escolhido varia entre 1 MZN á 9.999 
MZN. Exemplo: Subscreve ao valor fixo de 30 MZN; ao fazer uma compra de sapatos que custam 
2.000,00 MZN, vai poupar 30 MZN ao final do dia.
Por Arredondamento, ocorre quando é escolhido uma dentre 3 opções de arredondamento, 
entre Dezenas, Centenas e Milhares, na qual sempre que fizer compra, o valor arredondado 
próximo (a dezena, a centena ou ao milhar) da compra serão poupados. Exemplo: Subscreve ao 
arredondamento de centenas; ao fazer uma compra de pizza de 420,00 MZN, vai poupar 80 MZN 
ao final do dia.
Para efeitos de recepção de notificação de poupança potencial, assim como de poupança 
realizada, deve actualizar junto do balcão FNB mais próximo os seus contactos de telemóvel 
assim como o endereço de correio electrónico que mais utiliza.

SUBSCRIÇÃO

Para subscrever ao produto Trocos, deve aceder ao Internet Banking particular e escolher no 
Menu Aplicações a Prazo (figura 1) a opção Trocos (figura 2).

 

Figure 1

Figure 2

O processo de subscrição obriga ao 
preenchimento de 3 campos 
obrigatórios (Nº de cliente, Método de 
Poupança e Tipo de Arredondamento 
ou Valor Fixo), sendo o passo seguinte 
preencher os campos de subscrição de 
produto Trocos conforme a figura 3.
 a) Escolher o número de 
cliente (nº de conta) para qual 
pretende associar o produto 
  Trocos;
 b) Indicar o Método de 
Poupança que pretende escolher entre 
duas opções, se por 
  Arredondamento ou por 
Valor Fixo;

 c) Se o Método de Poupança escolhido for por Arredondamento, deve escolher no 
  campo Tipo de Arredondamento uma das três opções (Centenas, Dezenas ou 
  Milhares), conforme figura 3;
 d) Se o Método de Poupança escolhido for de Valor Fixo/ Absoluto, deve escolher o 
montante fixo para qual pretende poupar;
 

Figure 3

Opcionalmente, pode escolher os 
campos opcionais de subscrição que 
são 3 (Limite diário de Poupança, 
Limite por Transacção e email para 
notificação), conforme ilustra a 
figura 4.
 e) O Limite diário de 
Poupança, identifica até que 
montante diário de poupança o 
  cliente pretende que seja 
feita (exemplo: Limite diário de 
Poupança de 500 MZN, 
significa que a poupança máxima 

diária que o cliente pretende que seja poupado, 
  será até ao limite de 500 MZN por dia);
 f) Limite por Transacção, identifica para o caso de poupança por arredondamento, o 
  limite máximo de poupança por transacção que pretende que seja (exemplo: 
  Limite por Transacção de 345 MZN, significa que o caso tenha escolhido a 
  poupança por arredondamento em milhares, ao fazer uma compra de 1.500 MZN, 
  a poupança potencial seria de 500 MZN, mas por ter escolhido o limite por 
  transacção de 345 MZN, vai poupar 345 MZN);
 g) O E-mail, identifica se pretende receber por correio electrónico a notificação de 
  poupança realizada ao final do dia ou não.
 

Figure 4

Assim que preenchidos os campos 
relevantes para subscrição de 
Trocos, deve ler e aceitar os 
Termos e Condições de adesão do 
produto, pelo que apenas pela 
aceitação do mesmo poderá o 
cliente confirmar a subscrição do 
produto Trocos (figura 5).
 

Figure 5

Assim que aceite o Termos & 
Condições, poderá confirmar a 
subscrição de Trocos fazendo click 
na opção Constituir, onde será 
disponibilizado o painel resumo da 
subscrição que deve ser 
confirmado ou rectificado, nas 
opções Confirmar e Voltar 
respectivamente, conforme ilustra 
a figura 6. Uma vez confirmada a 
subscrição será disponibilizado 
um painel que ilustra o sucesso da 
subscrição do Trocos (figura 7).
 

Figure 6
 

Figure 7

Para adesão de poupança de 
Trocos por Valor Fixo, o 
procedimento é o mesmo que para 
poupança por Arredondamento, 
onde em Método de poupança 
selecciona por Valor Fixo, devendo 
indicar o montante de valor fixo 
escolhido para poupança 
(conforme a figura 8). Todos 
campos opcionais demonstrados 
anteriormente serão válidos 
também para o método de 
poupança por Valor Fixo.
 

Figure 8

CONSULTA/ CANCELAMENTO

Esta disponível ainda a opção de 
realizar consulta de qual 
poupança de Trocos esta 
subscrito, bastando para o efeito 
no menu Aplicações a Prazo, 
seleccionar a opção consultar 
Trocos (figura 9). Caso pretenda 
cancelar a subscrição do produto 
Trocos, bastará para o efeito 
seleccionar a opção Cancelar. 
 

Figure 9

MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO 

Sempre que desejar, pode alterar a 
modalidade de poupança 
subscrita de forma a melhor gerir a 
disponibilidade ao longo do 
período, isto é, pelo método de 
poupança de Valor Fixo, pode 
alterar o montante do valor fixo de 
poupança para um valor abaixo ou 
acima ao actual (em vigor). 

Exemplo: alterar o valor fixo conforme a figura 10. Para o efeito basta seleccionar a opção Trocos, 
onde será disponibilizado o método de poupança de trocos em vigor na qual deve indicar qual o 
novo montante na qual pretende alterar, conforme a figura 10. O mesmo ocorre pelo método de 
poupança por Arredondamento, podendo alterar para uma das 3 opções (centena, dezena e 
milhar) conforme a figura 11.
Opcionalmente, pode alterar o limite diário de poupança assim como os limites por transacção, 
assim como para receber a notificação por correio electrónico ou não.
Todas alterações devem ser confirmadas tendo em conta a aceitação dos termos e condições de 
adesão de Trocos em vigor

Figure 10
 

Figure 11
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