Nota de Imprensa
Banco Postal lança duas novas Unidades de Negócio
Comércio & Empresários e Corporate & Personal são as duas novas Unidades de Negócio
do Banco Postal a serem lançadas esta terça-feira, dia 20 de Fevereiro.
Após o lançamento do Xikila Money, ocorrido em Março do ano passado, a instituição
dá assim seguimento ao seu plano inicial, centrado na dinamização da economia nacional,
através do fomento da inclusão financeira e social.
“O Banco Postal Comércio & Empresários e o Banco Postal Corporate & Personal são
duas novas Unidades de Negócio altamente especializadas, inovadoras e dedicadas aos
segmentos que pretendem servir”, explica N’Gunu Tiny, Presidente do Conselho de
Administração do Banco Postal.
Comércio & Empresários visa os empresários individuais, as micro e pequenas empresas
que se encontram na economia formal e informal e que são marginalmente servidos por
bancos e instituições de micro finanças. Esta unidade conta, numa primeira fase, com três
Centros de Negócios e apresenta como factor distintivo um portfólio de produtos e
serviços de onde se destacam as soluções de crédito especialmente desenhadas para os
Clientes deste segmento.
Por sua vez, Corporate & Personal, visa as médias e grandes empresas e clientes
particulares com elevados rendimentos. A proposta de valor diferenciadora assenta na
prestação de um serviço personalizado, de elevada qualidade suportado pelas mais
modernas e inovadoras tecnologias de banca digital. Corporate & Personal iniciará a sua
actividade com um Centro Financeiro dedicado, localizado no Edifício ESCOM, no centro
de Luanda.
As novas Unidades de Negócio do Banco Postal, Comércio & Empresários e Corporate
& Personal, ambicionam posicionar-se como factores geradores da promoção e criação
de emprego e contribuir fortemente para uma economia mais próspera e mais inclusiva.

Sobre o Banco Postal
O Banco Postal é uma instituição financeira de carácter público-privado que visa dar maiores e melhores respostas aos
desafios da economia nacional. Com três unidades de negócio, nomeadamente, Xikila Money, Comércio & Empresários
e Corporate & Personal, a sua actividade tem sido pautada pelo objectivo de promover a criação sustentável de

emprego, a dinamização da economia através do fomento de inclusão financeira e a formalização das actividades
comerciais.
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