Regulamento da campanha "Festivais de Verão"
Os presentes termos e condições regulam a Campanha "Festivais de Verão" que decorre de 1 de abril a
15 de junho de 2022, a qual permite a atribuição de um passe geral para um dos quatro festivais de
música, à escolha do Cliente, limitado ao stock existente e com período de fidelização de 12 meses.
Brisa Beach Party (Matosinhos)- 1,2 e 3 de julho 2022
Sumol Summer Fest (Ericeira Camping)- 1 a 2 de julho de 2022
Super Bock Super Rock (Meco) – 14 a 16 de julho de 2022
MEO Sudoeste (Zambujeira do Mar) – 2 a 6 de agosto de 2022
Promotor
O promotor desta campanha é o Banco Comercial Português, SA, com sede na Praça de Dom João I 28,
4000-380 Porto, com Capital Social 4.725.000.000,00 euros, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial do Porto com o Número Único de Matrícula e de Identificação Fiscal 501525882
Prémio
O prémio a atribuir será um passe geral para todos os dias do evento que o Cliente vier a escolher na
App Millennium, a partir da data de 21 de junho. Todos os passes, com exceção do festival Brisa Beach
Party, incluem direito a acampamento.
Inscrição na Campanha, escolha e entrega do prémio
A inscrição na Campanha e escolha do Festival será realizada através da App Millennium, sendo para o
efeito disponibilizado, a partir do dia 21 de junho, um Banner (Caixa de imagem) que, ao clicar
permitirá aceder ao formulário para seleção do festival pretendido. Após selecionar uma opção
desejada, terá de submeter o formulário clicando na opção “enviar”. Após envio efetivo receberá
notificação de pedido submetido.
O apuramento dos Clientes elegíveis é feito no dia 20 de junho, i.é na semana seguinte à data fim da
Campanha sendo a atribuição de bilhetes efetuada por ordem de envio do formulário para escolha do
festival, mas sujeito ao limite do stock de passes existente. Cada Cliente pode escolher apenas um
festival e caso a opção pretendida esgote não haverá lugar a nova escolha. O prémio uma vez
escolhido e submetido não poderá ser trocado, qualquer que seja o motivo invocado, não sendo o
mesmo remível em dinheiro.
Os passes serão exclusivamente remetidos para os premiados por BancoMail, Caixa de e-mail segura
disponível após login na App ou site do Millennium. Caso os Clientes premiados tenham subscrito o
serviço de alertas, serão notificados por mensagem (sms) para o número indicado na ficha de Cliente
do banco, da existência de nova mensagem no BancoMail.
Critérios de elegibilidade e produtos associados à Campanha
Esta Campanha destina-se exclusivamente a Novos Clientes do Millennium bcp que cumpram as
seguintes condições cumulativamente:
Maiores de idade;
Abram a sua primeira conta de depósitos à ordem no Millennium bcp, no período da Campanha;
Adiram a uma solução integrada de produtos e serviços bancários para particulares, até 15 de junho;
Informação complementar
Por Novo Cliente entende-se aquele que, à data de início da Campanha 1 de abril de 2022, não era
titular de qualquer conta de depósitos à ordem no Millennium bcp.
Período de fidelização de permanência de Clientes por um prazo de 12 meses a contar da data de
abertura da conta. O seu incumprimento implica a devolução do valor do benefício atribuído em função
do festival, sendo o valor mínimo de 50€ e máximo de 110€.
Condições Gerais da Campanha
Ficam excluídos desta Campanha os membros de órgãos sociais do Banco e seus colaboradores.
O Millennium bcp reserva-se o direito de suspender, em qualquer altura, temporária ou
definitivamente, a Campanha bem como introduzir quaisquer alterações ao presente regulamento,
assumindo a obrigação de divulgar as alterações em condições idênticas às da divulgação do presente
regulamento. A participação nesta ação pressupõe o conhecimento e a aceitação integral dos presentes
termos e condições. Qualquer incumprimento das condições constantes do Regulamento pode dar
origem à exclusão do participante e à recusa da atribuição da oferta por parte do Millennium bcp.
Qualquer pedido de esclarecimentos sobre a presente Campanha, deverá ser apresentado através da
linha telefónica do Banco ou junto de uma qualquer Sucursal.

