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As 12 resoluções para 2019
Já tem planos para 2019? O Millennium tem 12 resoluções de ano novo
para si e, melhor ainda, ajuda a concretizá-las.
Descubra-as agora!

Passar mais tempo
com a família.

Poupar mais.

Simplificar a minha
vida.

Em 2019, ganhe tempo
e abra uma conta na
App em 15 minutos.

Instale a App e poupe
com a melhor taxa do
Millennium, através do
Depósito App.

Comece pelo login com
Impressão Digital ou
Face ID na App
Millennium. Exclusivo
para equipamentos
compatíveis 1 .

Fazer uma viagem de
sonho.

Perder peso.

Apaixonar-me.

Aproveite a taxa do
Crédito Pessoal Online
(TAEG 9,9%2 ) e faça a
sua viagem de sonho!

Perca peso também na
carteira guardando
todos os seus cartões
na App Millennium.

Dê mais vida ao ecrã de
fundo da App
Millennium e apaixonese todos os dias.

Comprar carro.

Sair de casa dos
pais.

Organizar-me
financeiramente.

Quer mudar de carro?
O Crédito Pessoal
Online (TAEG 9,9%2 )
ajuda... e a taxa
também.

2019 é ano de mudança
de vida... e de casa... e
já agora de Crédito
Habitação. A App
Millennium ajuda em
tudo.

A Timeline da App
Millennium é o melhor
ponto de partida.

Aprender uma coisa
nova.

Fazer planos.

Não deixar para
amanhã o que posso
fazer hoje.

Já experimentou pagar
sem cartão? Com a
App Millennium é fácil
através da MWallet!

Comece 2019 sem
stresses. Agende as
suas operações na App
Millennium e poupe
tempo.

Faça o download da
App Millennium hoje...
porque em breve terá
uma surpresa!

Esta informação é da responsabilidade do Millennium bcp.
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Exclusivo para equipamentos compatíveis com leitura de impressão digital e sistema operativo Android 6.0 ou superior.
TAEG 9,9%, TAN de 7,900%, com uma prestação de 61,29 € para um financiamento de 2.500 € a 48 meses.
Montante total imputado ao consumidor de 3.001,92 €, incluindo juros, Imposto do Selo pela utilização do crédito e
Imposto do Selo sobre os juros. Sujeito à análise de risco de crédito. A concessão do crédito está sujeita às regras

macroprudenciais do Banco de Portugal.
Este e-mail é apenas informativo, por favor não responda para este endereço. Para obter esclarecimentos
adicionais, sobre este ou qualquer outro assunto, ou efetuar sugestões, e para que o possamos servir melhor e mais
eficazmente, sugerimos que visite o site do Millennium bcp ou ligue para o número de telefone 707 50 24 24
(Atendimento Personalizado 24 horas).
Se ligar para o 707 50 24 24 a partir da rede fixa terá um custo máximo de 0.10€; por minuto. Se optar por nos ligar a
partir da rede móvel, o custo máximo por minuto será de 0.25€. A estes valores acresce o respetivo IVA.
Estes e-mails não permitem o acesso direto ao site do Millennium bcp, não incluem atalhos (links)*, nem são
utilizados para lhe solicitar quaisquer elementos identificativos, nomeadamente códigos de acesso. Se receber
um e-mail, aparentemente com origem no Millennium bcp, que não esteja de acordo com esta informação, não
responda, apague-o e comunique, de imediato, este facto para: informacoes clientes[@]millenniumbcp pt.
Se não pretende receber emails do tema em epigrafe, envie um email para a caixa
newsletter.remover.campanhas[@]e-mail.millenniumbcp pt com o assunto "Remover". Se não pretende receber mais
emails publicitários do Millennium bcp, envie um email para a caixa
newsletter.remover.campanhas[@]e-mail.millenniumbcp pt com o assunto "Remover tudo".
Banco Comercial Português, S.A., Sociedade Aberta com Sede na Praça D. João I, 28, Porto, o Capital Social de
4.725.000.000,00 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula
e de pessoa coletiva 501 525 882.
* Alguns serviços de e-mail assumem, automaticamente, links em certas palavras, sem qualquer responsabilidade por
parte do Millennium bcp.

