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Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da
entidade que os atribuiu. Global Finance.
Não podíamos deixar passar este comunicado sem o partilhar
com os nossos Clientes e Utilizadores do site Millennium bcp!
É com orgulho que informamos que o Millennium bcp foi
distinguido com os prémios "Best Information Security
Initiatives" e "Best Corporate/Institucional Internet Bank"
em Portugal no âmbito dos "Best Internet Bank Awards
2014", atribuídos pela prestigiada revista financeira
internacional Global Finance.
Estes prémios vêm distinguir a qualidade das várias ações do
Millennium bcp na área da inovação bem como na
implementação de novos desenvolvimentos tecnológicos. Para
além das soluções de internet, o Millennium bcp dispõe
também de uma grande diversidade de soluções Mobile.
Esta eleição foi baseada num estudo da revista Global Finance
que será publicado na sua edição de Setembro.
A seleção dos premiados é efetuada pelos editores da revista,
após consulta junto de banqueiros, gestores financeiros,
analistas a nível global e depois de analisados os principais
bancos a operar em diversos países.
Na 15ª edição deste prémio os critérios de escolha dos
bancos vencedores teve como base:
A força da estratégia para atrair e servir Clientes;
O sucesso em conseguir que os Clientes usufruam de
ofertas online;
O crescimento da base de Clientes;
A abrangência da oferta de produtos;
A existência de benefícios tangíveis ganhos através de
iniciativas online;
As funcionalidades disponíveis;
O design do site.

O editor da revista Global Finance, Joseph Giarraputo, referiu
que "A internet transformou a forma como muitos
consumidores e empresas recorrem aos bancos", concluindo
que "Os contínuos melhoramentos na oferta online que se
verificaram nos bancos que concorrem à edição dos prémios
deste ano mostra que ainda há desenvolvimentos a fazer na
forma de fazer a banca pela internet".
A revista Global Finance foi fundada em 1987 e tem 50 mil
assinantes e mais de 284 mil leitores em cerca de 158 países.
Esta audiência inclui presidentes, CEOs, CFOs, tesoureiros e
outros gestores financeiros responsáveis pela realização de
investimentos e pela tomada de decisões estratégicas para
grandes empresas e instituições financeiras.
O site da Global Finance - GFmag.com - disponibiliza análises
e artigos dos mercados financeiros internacionais (herança de
27 anos de experiência), e fornece uma valiosa fonte de dados
sobre 192 países. A Global Finance está sediada em Nova
York, com escritórios em Londres e Milan.
Agradecemos aos nossos Clientes e Utilizadores a
participação ativa que desempenham no envio de
opiniões, sugestões e comentários, que nos estimulam a
fazer cada vez mais e melhor.
Muito obrigado!
Revista Global Finance e todos os logotipos da Global Finance
são marcas registadas da Global Finance Media, Inc.

Fonte: Millennium bcp

Porque a segurança é uma das prioridades do Millennium bcp,
cumpre-nos alertar ativa e preventivamente os nossos Clientes
para as situações anómalas que detetamos as quais podem
ser consultadas em millenniumbcp.pt, menu M - Tudo sobre:
Segurança e, na página seguinte, aceda a "Avisos de
Segurança".
Se verificar alguma situação anómala em millenniumbcp.pt ou

necessitar de esclarecimentos, por favor contacte-nos através
do telefone 707 50 24 24* (Atendimento personalizado 24
horas).
* Se ligar para 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.

Fonte: Millennium bcp

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 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 este tipo de informação via e-mail ou se pretende alterar o seu endereço eletrónico, aceda ao Homebanking no site do Millennium bcp e, no
menu "Área M", selecione a opção "Criar / Alterar endereço de e-mail".
Banco Comercial Português, S.A., Sociedade Aberta com Sede na Praça D. João I, 28, Porto, o Capital Social de 1.465.000.000 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.

Versão portuguesa

These awards are of the exclusive responsibility of the
entity that awarded them. Global Finance.
We couldn't disclose this particular communication without
sharing it with our Customers and Users of the Millennium bcp
website!

The editor of the magazine Global Finance, Joseph Giarraputo,
mentioned that "The Internet has transformed the way many
consumers and most businesses bank", concluding that "The
continuing improvements in Internet offerings represented by
this year's entries show that more significant Internet banking
developments are still ahead of us".

We are extremely proud to inform that Millennium bcp
received the awards "Best Information Security Initiatives"
and "Best Corporate/Institutional Internet Bank" in Portugal
within the scope of the "Best Internet Bank Awards 2014",
attributed by the prestigious international financial magazine
Global Finance.

The magazine Global Finance was founded in 1987 and has
50 thousand subscribers and more than 284 thousand readers
in 158 countries. This audience includes chairmen, CEOs,
CFOs, treasurers and other financial managers in charge of
investments and of making strategic decisions for large
financial companies.

These awards recognise the quality of the several actions
undertaken by Millennium bcp in innovation and also in the
implementation of new technological developments. Apart from
internet solutions, Millennium bcp also offers a large number of
Mobile solutions.

The website of Global Finance - GFmag.com - has available
researches and articles of the international financial markets
(due to its 27 years of experience) and represents a valuable
source on data on 192 countries. Global Finance is
headquartered in New York, with offices in London and Milan.

This election was made based on a research carried out by the
magazine Global Finance to be published in its September
edition.

We thank our Customers and Users for their active
participation by sending us opinions, suggestions and
comments that drive us to do more and better.

The award winners are selected by the editors of the magazine
after consulting bankers, researchers and financial managers
at a global level and after analysing the major banks operating
in several countries.

Thank you very much!

In the 15th edition of this award, the criteria used to select
the winner banks were based on the following:
Strength of strategy for attracting and servicing online
customers;
Success in getting clients to use web offerings;
Growth of online Customers;
Breadth of product offerings;
Evidence of tangible benefits gained from Internet
initiatives;
Available functionalities;

The Magazine Global Finance and all logos of Global Finance
are trademarks of Global Finance Media, Inc.

The website design.
Source: Millennium bcp

Because safety is one of the priorities of Millennium bcp, it is
our duty to, in an active and preventive manner, alert our
Customers for the anomalous situations we are able to detect,
which may be consulted at millenniumbcp.pt, menu M Everything you need to know on: Safety and, in the next page,
go to "Safety Warnings".

or if you need further information, please call us on 707 50 24
24* (Personal Assistance 24/7).
* Calls to 707 50 24 24 are charged at a maximum of 0.10€ per
minute if using a landline; if you call this number using a mobile
network the maximum charge per minute will be 0.25€. These
charges are subject to VAT.

If you ever find something out of place at ind.millenniumbcp.pt
Source: Millennium bcp

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 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 este tipo de informação via e-mail ou se pretende alterar o seu endereço eletrónico, aceda ao Homebanking no site do Millennium bcp e, no
menu "Área M", selecione a opção "Criar / Alterar endereço de e-mail".
Banco Comercial Português, S.A., Sociedade Aberta com Sede na Praça D. João I, 28, Porto, o Capital Social de 1.465.000.000 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.

