
Junta-te ao GO!      
e prepara-te
para ir mais longe

Saiba mais em millenniumbcp.pt

Solução integrada de produtos 
e serviços bancários
18-30 anos



Se tens entre 18 e 30 anos junta-te ao Millennium GO! – uma solução integrada de
produtos e serviços bancários  – e tens tudo o que precisas para ir mais longe.

Com a adesão ao Millennium GO! a conta 
aderente fica isenta de comissão de manutenção 
de conta, correspondente a um valor máximo de 
5,20€/mês. Se novo Cliente o montante mínimo 
de abertura de conta é de 250€. Sujeita a política 
de aceitação de clientes.

CONTA À ORDEM

O Millennium GO! 
inclui 1 cartão de 
crédito GO! que podes 
usar para comprar 
bilhetes para o teu 
concerto preferido, 
adquirir  viagens e 
reservar alojamento 
na tua cidade favorita.

CARTÃO DE CRÉDITO GO! TAEG 16,9%

Seguro de Responsabilidade Civil Familiar que 
abrange o seu titular e restantes membros do 
agregado familiar. 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FAMILIAR

Seguro de Roubo na Pessoa que garante as perdas 
ou danos causados aos bens seguros em 
consequência de Roubo praticado na pessoa do 
Segurado, com violência ou através de ameaça 
que ponha em perigo a sua integridade física ou a 
sua vida.

Publicidade: Não dispensa a consulta da 
informação pré-contratual e contratual legalmente 
exigida.

SEGURO DE ROUBO NA PESSOA

Isenção de comissão de disponibilização de 
1 cartão Mastercard débito GO! correspondente ao 
valor de 18€/ano. 

CARTÃO MASTERCARD DÉBITO GO!

Isenção de comissões nas transferências SEPA+ 
em euros, efetuadas em canais automáticos, no 
valor de 1,10€/transferência.

TRANSFERÊNCIAS SEPA+NOS CANAIS AUTOMÁTICOS

Poderás beneficiar de um desconto na comissão 
de manutenção de conta pacote pagando apenas 
1€/mês se domiciliares o teu ordenado de valor 
regular, igual ou superior a 500€ no Millennium bcp 
e aderires ao Extrato Digital, caso contrário a adesão 
ao Millennium GO! implica o pagamento de uma 
comissão de manutenção de conta pacote de 
3,5€/mês. Todas as comissões indicadas são 
acrescidas de Imposto do Selo. 
Podem acrescer encargos originados pela utilização 
de produtos e serviços associados.

COMISSÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTA PACOTE

Cartão de Crédito GO! - TAEG 16,9%  e TAN 16,400% para crédito de 1.500€ pago em 12 prestações mensais 
iguais de capital acrescidas de juros e encargos. Sem comissão de disponibilização de cartão. Sujeito a análise 
de risco de crédito.

Transferências MB WAY realizadas na App Millennium sempre isentas do custo afixado em preçário, 
no valor de 0,1% ou 0,2% sobre o montante da transferência, consoante ordenadas a partir de cartão 
de débito ou de crédito respetivamente, mesmo para operações superiores a 30€ ou ao total de 150€ 
ou 25 transferências no mês.

Isenção de comissão de transferência MB WAY, ordenada 
a partir da App Millennium, no valor de  0,1% ou 0,2% sobre 
o montante da transferência..

TRANSFERÊNCIAS MB WAY NA APP MILLENNIUM

TAEG 16,9%



Banco Comercial Português, S.A.; Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto; Capital Social: 3.000.000.000 euros; Número único de 
matrícula e de identificação fiscal: 501525882 (Conservatória do Registo Comercial do Porto). 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.

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., sede Praça Príncipe Perfeito 2, 1990-278 Lisboa. 
Matrícula / Pessoa Coletiva 503454109. CRC Porto. Capital Social 7.500.000 Euros. 
Registo ASF n.º 1129, verificável no Site da ASF.
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Parceiros GO!
O Millennium GO! selecionou um conjunto de parceiros que te vão proporcionar muitas 
vantagens para aproveitares o teu dia a dia da melhor forma.  Ao aderires ao GO! tens 
acesso a tudo o que os nossos parceiros reservaram para ti bastando para tal apresentares 
o teu cartão de débito ou crédito GO!.

Prepara-te para ir mais longe!

> Kaza das Flores
> Quinta da Aveleda
> Glassdrive
> Mforce

A APP MILLENNIUM TEM NOVIDADES À TUA ESPERA
E FUNCIONALIDADES QUE FACILITAM O TEU DIA A DIA.  

INSTALA JÁ

APP MILLENNIUM

Consulta os descontos que podes obter junto destes parceiros por seres GO!
Mais informações no site do Millennium bcp.

Faz aqui o download
da App Millennium

Descarregar naDISPONÍVEL  NO

> Palácio do Gelo
   Shopping Viseu
> Radical Park e 
   Parque Aquático
> DreamBooks
> Europcar
> Zoo Santo Inácio - Gaia
> Vertigem Azul

> Vila Galé

LOJAS LAZER E CULTURA RESTAURANTES/HOTÉIS


