Dezembro 2018 (última edição)
Prémio da exclusiva responsabilidade
da entidade que o atribui.

Boas Festas com a American Express®
Prepare o Natal com especial criatividade. Consoante
os seus gostos e preferências, escolha entre as sugestões
que apresentamos este mês e beneﬁcie dos descontos
e vantagens que os nossos parceiros lhe dedicam:

• Momentos zen para relaxar: Anantara Seteais
Spa e Wellness; Magic Spas By Pestana; Hotel Porto
Santo & Spa; Bamboo Garden Spa.

• Um toque de glamour: Pavillon Christoﬂe; Joalharia
David Rosas; Port Diamonds; Ourivesaria Tavares.

e conheça
Aceda a
os inúmeros benefícios que lhe são dedicados em
Portugal e no estrangeiro.

• Para um estilo mais fashion: Karen Millen; MAX&Co.;
Lightning Bolt; Loja das Meias.
• Sabores gourmet: Enoteca, Clube Vinhos e Sabores;
Vinha.pt; Le Canard.

Dê mais cor a este Natal e usufrua em pleno de umas
Boas Festas!

Produto do mês
Se o seu cartão American Express tem o Programa Membership Rewards,
aproveite esta promoção:

Ofereça emoções fortes
Domine cada curva, desfrute de cada segundo e viva em pleno a
emoção de conduzir num dos melhores circuitos do mundo! Descubra
as várias experiências propostas pelo Autódromo Internacional do
Algarve, ajustadas ao perﬁl de cada participante: desde experiências
individuais, a Hot Laps ou mesmo um curso de condução desportiva.
Com todas as condições de segurança reunidas e com um grupo de
proﬁssionais sempre a acompanhá-lo, viverá momentos inesquecíveis.
Até 19 de dezembro, adquira o seu Gift Pack com 20% de desconto
ao efetuar a sua compra online no site
,
em Racing School, colocando o seu código promocional: #GiftAMEX.
Informações e reservas:
Tel.: 927 244 694 • E-mail:

BOTÕES DE PUNHO
REDONDOS AÇO
E VIDRO MINERAL
Ref. 200102

PTS: 33.000

Só por
PTS: 27.500
Consulte o seu extrato de conta para saber quantos pontos tem
acumulados na conta de ﬁdelização. Pode fazê-lo no site millenniumbcp.pt
ou ligando 707 50 40 50 (Atendimento Personalizado 24 horas).
Conforme comunicado, o programa Membership Rewards, que acumulará
pontos até 20 de janeiro de 2019, cessa deﬁnitivamente a 31 de março de 2019.
Aproveite entretanto para rebater os seus pontos.

TAEG 12,7% a 15,7%: Cartões Millennium bcp Classic Gémeos com TAEG 12,7% e TAN 10,800% para crédito de 1.500€ pago em 12 prestações mensais
iguais de capital acrescidas de juros e encargos. Cartão Blue da American Express® com TAEG 15,7% e TAN 15,400% para crédito de 1.500€
pago em 12 prestações mensais iguais de capital acrescidas de juros e encargos.

Os mistérios do Lago Baikal
Localizado na Sibéria, o Lago Baikal é famoso por ser o mais profundo
do mundo e as suas águas geladas escondem várias lendas e mitos.
Parta à descoberta deste lugar mágico e visite ainda Irkutsk, Olkhon,
Listvianka, num programa de sete dias/cinco noites, de 1 de fevereiro
a 31 de março, desde 1.900€ (preço por pessoa em quarto duplo).
Inclui: alojamento em hotéis de 4*, com pequeno-almoço buffet, cinco
almoços e três jantares; guia em espanhol durante o circuito; visitas
com entradas no Museu de Baikal, Museu Dezembristas, Museu Taltzy
e no teleférico; passeio de huskies (10 min.); passeio de hovercraft
(1 hora); transporte em viatura privada; seguro de viagem. Não Inclui:
passagens aéreas; visto obriga tório para a Rússia; gratiﬁcações; extras
de caráter pessoal e qualquer extra não mencionado.
Informações e reservas:
Serviço de Viagens American Express
Tel.: 707 50 40 50 (opção 4)

Um brinde aos
melhores vinhos portugueses
A American Express e a Vinha.pt trazem-lhe os melhores vinhos
portugueses para este Natal, com descontos exclusivos: uma seleção
de luxo de 20 vinhos, com 20% de desconto! Campanha disponível
em
, mediante uso do cupão “Amex20”.

Entre em grande no Novo Ano
Na maior festa do ano, a Solverde Casinos & Hotéis proporciona-lhe um ambiente
de luxo para que entre em 2019 em grande. Reserve já o seu jantar de Réveillon numa
das unidades do grupo em
e beneﬁcie de um desconto de 5% sobre
o valor do programa, mediante reserva e pagamento com cartão American Express.
Informações e reservas:

American Express deixa de emitir cartões em Portugal
Conforme comunicado, e face a alterações da legislação europeia,
a American Express vai cessar a emissão de cartões de crédito através
de parceiros bancários em 19 países da Europa, incluindo Portugal.
Assim, e exclusivamente por este motivo, a partir de 30 de setembro
de 2018, o Millennium bcp deixou de emitir e de renovar cartões
American Express.
Os cartões Blue da American Express, American Express, American
Express Gold, American Express Platinum e American Express Business
que ainda se encontram por renovar podem ser utilizados até dia 20 de
janeiro de 2019, sendo automaticamente cancelados após esta data.
Os Clientes com cartões Gémeos (Millennium bcp e TAP) poderão
continuar a utilizar o Gémeo American Express até 20 de janeiro
de 2019. Após essa data, o cartão American Express será cancelado,
mas o Gémeo Visa / MasterCard manter-se-á ativo e a funcionar
normalmente.

Lembramos ainda que eventuais ordens de pagamento recorrentes,
tais como Via Verde, assinaturas de revistas e quotas associadas
ao cartão American Express devem ser alteradas até à data de
cancelamento do seu cartão.
Porque sabemos que um cartão de crédito traz vantagens na gestão do
dia-a-dia, o Millennium bcp está a promover a substituição dos cartões
American Express a descontinuar e desenvolveu um novo programa de
ﬁdelização para ir ao encontro das suas mais elevadas expectativas. Se
ainda não recebeu o novo cartão, em breve iremos contactá-lo para o
ajudar a escolher o produto que melhor se adapte às suas necessidades.
Conheça, entretanto, todos os cartões em millenniumbcp.pt ou visite
uma Sucursal.
Para mais informações, contacte a sua Sucursal, a linha 707 50 40 50
.
ou

Os preços, condições, vantagens e promoções anunciados nesta newsletter pressupõem o pagamento com um cartão American Express
e não são acumuláveis com outras campanhas ou promoções em vigor.
American Express® é uma marca registada da American Express. Emissão e Acquiring sob licença da American Express atribuída ao Banco Comercial Português S.A.,
com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto. Capital Social 5.600.738.053,72 EUR e nº único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.
ADIR A AO EXTR ATO DIGITAL: A NATUREZA AGR ADECE!
Aceda a
ou ligue 707 50 40 50 (atendimento personalizado 24 Horas) e solicite a adesão.
Custo máximo por minuto: 0,10€ para chamadas a partir da rede fixa e 0,25€ para chamadas a partir da rede móvel. Acresce IVA.

