Conta Millennium Start
Ficha de Informação Normalizada
Designação

Conta Millennium Start
Conta individual Titulada por Clientes Particulares com idades compreendidas entre os 0 e os 17
anos.

Condições de Acesso

O titular menor não tem capacidade jurídica para o exercício de direitos pelo que cabem aos
seus representantes legais (pais ou quem vir essa responsabilidade judicialmente atribuída) os
atos de gestão da mesma até à maioridade do menor.

Modalidade

Depósito à Ordem
A movimentação da conta é efetuada pelos representantes legais através de: Ordem de
Transferência, Levantamento de numerário, Sistemas de Homebanking.
Se for solicitado pelos representantes legais do menor, poderá ser associado à conta um Cartão
de débito – versão 14/17 (apenas para clientes a partir dos 14 anos). A atribuição do cartão é de
apreciação livre por parte do Banco.

Meios de Movimentação

A utilização (levantamentos ou compras) deste cartão está limitada a valores máximos diários
(valores fixos de €50, €100, €150 ou €200), a serem definidos pelos representantes legais no ato
de requisição do cartão e mediante assinatura de termo de responsabilidade quanto:
i)

à monitorização e vigilância da utilização do cartão de débito pelo menor;

ii) Controlo e administração dos saldos disponíveis na conta á ordem vinculada, a cada
momento,
iii)

Verificação dos extratos periódicos disponibilizados pelo Banco
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As obrigações acima indicadas vigorarão durante toda a menoridade do titular do cartão
Moeda

Euros (EUR)
Dólar canadiano (CAD), Franco suíço (CHF), Libra esterlina (GBP) e Dólar americano (USD)

Montante

Mínimo de abertura: € 50 ou equivalente na respetiva moeda.

Taxa de Remuneração

Não aplicável (conta não remunerada)

Cálculo de Juros

Não aplicável

Pagamento de Juros

Não aplicável

Regime Fiscal

Acresce imposto do selo à taxa de 4% à comissão referida no ponto seguinte.
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Conta Millennium Start
Ficha de Informação Normalizada
Manutenção de Conta: isenta. Excluem-se das condições de isenção da comissão de
Manutenção de Conta as contas que reúnam cumulativamente 3 condições: saldo menor ou igual
a 25€, não registem movimentos nos últimos 6 meses, não tenham qualquer produto associado,
sendo a comissão de € 5,20 / mês ou equivalente na respetiva moeda.
Comissões e Despesas
O Banco tem o direito de alterar por sua iniciativa o montante e/ou as comissões, critérios de
isenção e despesas vigentes à data da contratação, através de posterior alteração do Preçário
do Banco. Nesse caso, o teor dessas alterações será comunicado ao Cliente depositante com
uma antecedência mínima de 60 dias relativamente à data pretendida para a sua aplicação.
Facilidades de Descoberto

Não aplicável

Ultrapassagem de Crédito

Não aplicável

Os benefícios adiante mencionados são disponibilizados, na conta em Euros, no caso de
adesão, pelos representantes legais do menor (apenas para clientes a partir dos 14 anos), à
Solução Integrada Millennium GO! UP. O cancelamento da Solução implica a aplicação do
preçário abaixo.

Millennium GO! UP
Comissão Mensal de 1 € (1)
Benefícios
Outras Condições

Cartão Millennium bcp Free Júnior (2)
Seguro de Responsabilidade Civil
Poupança Aforro (4)

(3)

Preçário unitário em
caso
de cancelamento (1)

isenta disp.
(1 cartão)

5 € / ano

isento de custo

sem acesso

Com acesso

Sem acesso

(1) Acresce Imposto do Selo
(2) Cartão de débito pré-pago da rede Visa Electron, recarregável em qualquer ATM ou em
millenniumbcp.pt com valores desde os 5€ a 2.500€ (limite máximo de carregamento anual).
(3) Não dispensa a leitura da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
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(4) Não dispensa a consulta da respetiva Ficha de Informação Normalizada.
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Conta Millennium Start
Ficha de Informação Normalizada
Os depósitos constituídos no Banco Comercial Português S.A. beneficiam da garantia de
reembolso prestada pelo Fundo de Garantia de Depósitos (Fundo) sempre que ocorra a
indisponibilidade dos depósitos por razões diretamente relacionadas com a sua situação
financeira.
Fundo de Garantia de
Depósitos

O Fundo garante o reembolso até ao valor máximo de € 100.000 por cada depositante.

Instituição depositária

Banco Comercial Português, SA, Sociedade Aberta
Sede: Praça D. João I, 28, Porto.
Para informações adicionais contacte:
telefone: 707 50 24 24, 91 827 24 24, 93 522 24 24 ou 96 599 24 24 – Atendimento
personalizado disponível de 2.ª a 6.ª feiras das 8.30h às 22h e Sábados, Domingos e Feriados
das 10h às 22h. Serviços de emergência com atendimento personalizado 24 horas.
www.millenniumbcp.pt

Validade das condições

Não aplicável

No cálculo do valor dos depósitos de cada depositante, considera-se o valor do conjunto das
contas de depósito na data em que se verificou a indisponibilidade de pagamento, incluindo os
juros e, para o saldo dos depósitos em moeda estrangeira, convertendo em Euro, ao câmbio da
referida data.
Para informações complementares consulte o endereço www.fgd.pt

Número de conta de depósitos à ordem:

Data: _______________

Assinatura(s) do(s) Cliente(s):

Abonação de Assinatura(s)
(com nº de Colaborador ou procurador bem legível)

______________________________ ______________________________
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______________________________ ______________________________
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