UM FUTURO EM
GRANDE PARA OS
MAIS PEQUENOS!
Millennium GO! Júnior
Solução integrada de
produtos e serviços
bancários dos 0
aos 13 anos

JUNTA A TUA
FAMÍLIA À NOSSA.
VANTAGEM

FAMÍLIA

Millennium Go! Júnior

DOS 0 AOS 13 ANOS
No Millennium bcp sabemos que até as grandes
contas começam do zero. Por isso criámos
o Millennium GO! Júnior, a solução integrada
de produtos e serviços bançários dos 0 aos 13,
que cresce com os mais pequenos, a pensar
no seu grande futuro.
Esta solução garante aos seus filhos o acesso
a uma conta à ordem, poupança e seguros
Millennium, para que tenham desde cedo tudo
o que precisam para crescer como gente grande.

CONTA À ORDEM

POUPANÇA AFORRO

O Millennium GO! Júnior tem uma comissão
de manutenção de conta pacote de apenas
0,25€/mês, no caso dos pais ou avós serem
detentores de uma solução integrada de
produtos e serviços bancários (Cliente
Frequente, Cliente Frequente Plus, Programa
Prestige, Programa Prestige Direto, Mais
Portugal ou Portugal Prestige). Caso contrário
aplicar-se-á uma comissão de manutenção de
conta pacote de 1€ ou 0,5€ no caso de conta
aderente ao extrato digital.
Às comissões acima acresce Imposto do Selo.

COM O MILLENNIUM GO! JÚNIOR, OS SEUS FILHOS TÊM
TUDO O QUE PRECISAM PARA COMEÇAR A CRESCER:
CARTÃO FREE JÚNIOR 12/13 ANOS
CONTA À ORDEM

SEGUROS

A primeira conta do seu filho, que lhe permite começar a
planear o futuro financeiro e está isenta de Comissão de
manutenção. Montante mínimo de abertura de conta: 150€.
Sujeita a política de aceitação de clientes.

POUPANÇA AFORRO
PARCERIAS

Ensine os seus filhos a poupar e a pensar no futuro
com a Poupança Aforro. A partir de 25€ e com total
flexibilidade escolha quando e quanto poupar.

Millennium Go! Júnior

CARTÃO FREE JÚNIOR 12/13

O Cartão Free Júnior é um cartão pré-pago
da rede Visa Electron para crianças com mais
de 12 anos. É o cartão ideal para a mesada
dos seus filhos. É recarregável e está isento da
comissão de disponibilização no valor de 5€ ano
( acresce Imposto do Selo). Com um limite
de carregamentos entre os 5€ e os 2.500€
(limite de carregamento anual) pode carregar
em qualquer altura, no Site do Millennium bcp,
na App ou em qualquer ATM de forma simples,
prática e rápida.

SEGUROS

Seguro de Roubo de Dispositivo Eletrónico Portátil
Smartphones, tablets e smartwatches fazem
hoje parte da vida e do dia a dia dos mais
novos. Segurar estes equipamentos contra
roubo, é uma das ofertas da solução Millennium
GO! Júnior, sem custos adicionais. Com um
capital de 250€ por anuidade e uma franquia
de 50€ por sinistro, os dispositivos eletrónicos
portáteis do titular da conta ficam seguros.
Assistência na Urgência Médica e Linha Médis
Uma assistência rápida e um aconselhamento
especializado, nos problemas de saúde, vão
deixá-lo, a si, bem mais descansado e a eles,
bem mais seguros. Por isso, com a solução
Millennium GO! Júnior, a Assistência na Urgência
Médica e a Linha Médis dão-lhe a garantia de que
eles vão crescer mais fortes e saudáveis.

A Assistência na Urgência Médica será prestada
24 horas por dia e em todo o território nacional,
com exceção dos Açores onde a cobertura
se circunscreve à Ilha de São Miguel.
A sua utilização pressupõe o copagamento
de 10€ por consulta e pode ser solicitado
pelo telefone 210 347 933 (24 horas por dia).
A Assistência Linha Médis será prestada
exclusivamente por enfermeiros, durante 24 horas,
todos os dias do ano. Este serviço encaminha a
Pessoa Segura para os cuidados mais adequados,
tendo em vista a melhoria da sua saúde. O serviço
está disponível através do número 218 458 886 –
Linha Médis (24 horas por dia).
Publicidade. Não dispensa a consulta da informação
pré-contratual e contratual legalmente exigida.

PARCERIAS

Quem tem Millennium GO! Júnior tem mais.
Tem vantagens num conjunto de parceiros
que vão trazer mais ao dia a dia dos mais
novos e levá-los ainda mais longe. Para usufruir
das vantagens desta lista de parceiros,
basta apresentar o cartão de identificação
Millennium GO! Júnior.
Parceiros:
• Dreambooks
• Knot
• Loja dos Bebés
• Majora
• Palácio do Gelo:
Bar de Gelo, Bowling,
Pista de Gelo

• Polar & Brincar
• Portugal dos
Pequenitos
• Vertigem Azul
• Zoo Santo Inácio
• Dino Parque Lourinhã

Mais informações no Site do Millennium bcp.

Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta, com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, com o capital social de
4.725.000.000,00 Euros, matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com número único de matrícula e de
pessoa coletiva 501525882. Agente de Seguros registado com o n.º 419527602, junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e
Fundos de Pensões (ASF) - Data da Inscrição: 21/01/2019. Autorização para mediação de seguros dos Ramos Vida e Não Vida.
Informações e outros detalhes do registo podem ser verificados no Site da ASF. O Mediador não está autorizado a celebrar
contratos de seguro em nome do Segurador nem a receber prémios de seguro para serem entregues ao Segurador. O Mediador
não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato do seguro, que são integralmente assumidos pelo Segurador.
*Alguns serviços de e-mail assumem, automaticamente, links em certas palavras, sem qualquer responsabilidade por parte do
Millennium bcp.

GO!J 22 01

91 827 24 24 • 93 522 24 24 • 96 599 24 24 (chamada para rede móvel nacional)
(+ 351) 21 005 24 24 (chamada para rede fixa nacional)
Atendimento personalizado 24h. O custo das comunicações depende do tarifário acordado com o seu operador.
Ageas Portugal - Companhia de Seguros, S.A., Sociedade Anónima com sede na Rua Gonçalo Sampaio, 39,
4002-001 Porto. Pessoa Coletiva n.º 503 454 109 e matriculada sob esse número na Conservatória do
Registo Comercial do Porto, com o Capital Social de 7.500.000 Euros.
Médis: marca exclusiva e registada dos produtos geridos pela Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A., segurador,
ressegurador e gestor do sistema integrado de prestação de cuidados de saúde subjacentes aos seguros titulados por Apólices por
si emitidas ou por outros seguradores sob sua autorização.

