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Millennium bcp e Bank
Millennium (Polónia) foram
distinguidos como “Melhores
Bancos Digitais 2017”

Reuters>bcp.Is

Exchange>BCP

Bloomberg>bcp pl

ISIN

PTBCP0AM0015

APOSTA DO MILLENNIUM BCP NO DIGITAL
RECONHECIDA INTERNACIONALMENTE
O Millennium bcp e o Bank Millennium (Polónia) foram distinguidos pela revista
norte-americana Global Finance como os “Melhores Bancos Digitais 2017” nos
seus países, no âmbito dos “The World’s Best Consumer Digital Banks”. O
Millennium bcp foi o único banco português entre os melhores Bancos Digitais
da Europa.
O Millennium bcp conta com mais de 2 Milhões de Clientes Digitais em
Portugal e na Polónia.
A aposta no Digital tem sido uma constante na vida do Banco. O Millennium bcp
tornou-se em 2016 o único banco em Portugal a proporcionar aos seus Clientes
uma experiência totalmente digital nas operações de crédito pessoal,
compreendendo a simulação inicial, todo o processo subsequente e o
financiamento imediato em poucos minutos. O Banco assume-se cada vez mais
como um banco digital e mais simples, fortalecendo o compromisso em facultar
soluções inovadoras que o distinguem de acordo com os novos comportamentos
dos seus Clientes.

Único banco português
entre os melhores Bancos
Digitais na Europa

Os bancos vencedores nesta categoria foram selecionados com base nos
seguintes critérios: a força da estratégia para atrair e servir clientes digitais; o
crescimento de clientes digitais; benefícios adquiridos com iniciativas digitais, e
ainda o Web/mobile design do site/App.
Segundo o editor e diretor editorial da Global Finance, Joseph D. Giarraputo, “a
Banca Digital veio para ficar, e este ano os vencedores ilustram a extrema
importância da inovação de produtos, sistemas e serviços.” Acrescenta ainda que
“os Clientes corporativos e de retalho esperam novas soluções transformadoras,
e os vencedores deste ano entregam consistentemente estas expectativas.”

Distinções Global Finance
são consideradas marca de
excelência para a
comunidade financeira
global

Há 18 anos que a publicação distingue os melhores bancos a nível mundial em
diversas categorias, sendo os prémios considerados de excelência para a
comunidade financeira global.
A Global Finance, fundada em 1987, é uma revista norte-americana de
referência na área da banca e dos mercados financeiros internacionais, tendo
uma circulação mensal de mais de 50.000 exemplares e leitores em 193 países.
A Global Finance tem a sede em Nova Iorque, com escritórios à volta do mundo.
Para mais informações, consulte por favor: https://www.gfmag.com/awardsrankings/best-banks-and-financial-rankings/.
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