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MILLENNIUM GO! JÚNIOR É A PRIMEIRA
SOLUÇÃO INTEGRADA EM PORTUGAL
DESTINADA AOS MAIS NOVOS ENTRE OS 0 E
OS 13 ANOS

entr

Millennium GO! Júnior é a
primeira solução integrada
para os mais novos, dos 0
aos 13 anos, em Portugal

No Millennium bcp sabemos que até as grandes contas começam do zero. Por
isso criámos o Millennium GO! Júnior, uma solução integrada pioneira e única
no mercado, destinada aos mais novos, dos 0 aos 13 anos, e que cresce a
pensar no seu futuro.
Esta nova solução integrada permite o acesso a: conta à ordem, poupança,
cartão pré-pago, seguros Millennium e um cartão de identificação GO! Júnior
com muitas vantagens.

Esta oferta garante o acesso
a conta à ordem, poupança,
cartão pré-pago, seguros
Millennium e um cartão de
identificação Go! Júnior
com várias vantagens
exclusivas

A partir de 0.25€/mês

Esta oferta garante ainda um seguro de assistência na urgência médica com o
acesso a uma linha específica Médis e um seguro de roubo de dispositivos
eletrónicos portáteis.
Na adesão é também entregue ao cliente um mealheiro, o cofre dos desejos,
incentivando à poupança e um cartão de identificação GO! Júnior que dá acesso
a descontos junto de um conjunto alargado de parceiros.
Por apenas 0,25€/mês, desde que os pais ou avós sejam detentores de uma
solução integrada de produtos e serviços bancários no Millennium bcp (Cliente
Frequente, Programa Prestige, Mais Portugal ou Portugal Prestige). Caso
contrário, a comissão de gestão mensal é de 1€ ou de 0,5€ para contas aderentes
ao extrato digital.
Para mais informações, consulte, por favor,
https://ind.millenniumbcp.pt/pt/Particulares/solutions/Pages/Millennium-GOJunior.aspx ou contacte telefonicamente o centro de contactos, através do
telefone 707 50 24 24, ou através de uma Sucursal do Millennium bcp.
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.,
Sociedade Aberta,
com sede na Praça D.João I, 28, Porto,
o Capital Social de 5.600.738.053,72 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial
do Porto sob o número único de matrícula
e de identificação fiscal 501 525 882

DIREÇÃO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Rui Coimbra
Telf +351 211 131 084
investors@millenniumbcp.pt
rui.coimbrafernandes@millenniumbcp.pt
lmonteiro@millenniumbcp.pt

CONTACTO DE IMPRENSA
Erik T. Burns
Telf. +351 211 131 242
Tlm. +351 917 265 020
erik.burns@millenniumbcp.pt
cintia.barbas@millenniumbcp.pt
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