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MILLENNIUM BCP E ACTIVOBANK COM
ABERTURA DE CONTA 100% DIGITAL

Basta descarregar as Apps
Millennium bcp e/ou
ActivoBank

Abrir conta no Millennium bcp e ActivoBank é agora mais fácil, bastando apenas
um Smartphone ou Tablet e a App Millennium bcp e ActivoBank. É 100% digital,
sem necessidade de deslocação a qualquer sucursal para completar o processo.
É mais um passo de inovação no digital que tornam o Millennium bcp e o
ActivoBank únicos na sua relação com o cliente, oferecendo sempre o serviço
mais próximo, ágil e moderno.
Trata-se de um processo inovador, simples e rápido, efetuado em apenas três
passos:

Em três simples passos pode
abrir conta sem se deslocar

1. Novo Cliente efetua o download da App Millennium ou ActivoBank
(Android e iOS);
2. Preenche os Dados Pessoais, fotografa o Cartão de Cidadão e faz
o upload ou fotografa os Documentos Comprovativos (Morada e Entidades
Patronal);
3. Realiza uma Videochamada para verificação da identidade.

Millennium bcp e ActivoBank
são os únicos bancos a ter
este serviço também aos
fins de semana e feriados

O Millennium bcp e o ActivoBank são os únicos bancos a ter este serviço também
disponível aos fins de semana e feriados. O serviço é assegurado todos os dias
úteis, das 8h às 23h, e das 10h às 18h aos fins de semana e feriado e está
disponível para abertura de conta individual a Clientes maiores de 18 anos e com
Cartão de Cidadão nacional válido;
Assista ao vídeo e confirme como é simples, rápido e 100% digital. Abrir conta
nunca foi tão fácil!
Para mais informações, consulte por favor: www.millenniumbcp.pt
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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
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Telf +351 211 131 084
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