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SE TENS ENTRE
18 E 30 ANOS,
ADERE AO GO!
MILLENNIUM. AQUI CONSIGO.

facebook.com/millenniumgo

www.millenniumbcp.pt

MILLENNIUM GO!

JUNTA-TE AO GO!
E PREPARA-TE PARA IR MAIS LONGE
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.

CONTA À ORDEM

Começa aqui a fazer a tua própria gestão. Com a adesão ao
Millennium GO!, a conta aderente fica isenta de comissão de
manutenção. Isenção correspondente a um valor máximo de
5,20€/mês.
TRANSFERÊNCIAS

Dá o destino que quiseres ao teu dinheiro. Aqui tens isenção do
pagamento de comissões nas transferências (Transferência a
crédito SEPA + e Ordem Permanente SEPA +) em Euros (caráter
não urgente), destinadas a países aderentes à SEPA (28 países
da UE e Islândia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega e Suíça) ou
Moedas abrangidas pelo Regulamento (CE) n.º 924/2009
(Euros, Coroa Sueca e Leu Romeno) desde que ordenadas com
indicação do NIB, ou do IBAN (consoante o canal da receção da
ordem de transferência), e efetuadas em canais automáticos
(ATM, máquinas da rede interna de self-banking do
Millennium bcp, atendimento telefónico automatizado (VRS),
App Millennium e em www.millenniumbcp.pt), por débito da
conta aderente, em número ilimitado, sujeitas aos limites
específicos de cada canal e até ao valor máximo de 99.999,99 €
por transação (ou contravalor se em Coroa Sueca ou Leu
Romeno). Representa uma poupança de 1,00€ por transferência.

Bilhetes de cinema: máximo de 1 bilhete por dia e por
cartão, a preço normal e não acumulável com outros
descontos. Exclui: sala IMAX, taxas VIP, upgrade 3D e
óculos 3D.
LEASING AUTOMÓVEL TAEG 4,9%

Redução de 50% na comissão de dossier nas operações de
Leasing com taxa indexada e exclusivo para viaturas novas.
TAEG 4,9% para um exemplo de financiamento de 15.000€
em Leasing, por 60 meses, com entrada inicial de 20%, um
valor residual de 10% e prestação mensal de 197,65€. Taxa
nominal de 3,371%, tendo como referência a Euribor a 12
Meses na base 360 dias (média aritmética simples das cotações diárias de dezembro de 2018, com arredondamento à
milésima, de –0,129%, acrescida de um spread de 3,500% –
spread definido em função do perfil de risco do Cliente, valor
de entrada inicial e prazo da operação). Montante total
imputado ao Cliente de 16.696,08€. Inclui comissão de
dossier, comissão de processamento, comissão de gestão,
juros e Imposto sobre o Valor Acrescentado sobre as rendas
e comissões. Sujeito à análise de Risco de Crédito.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FAMILIAR
CHEQUES

Através do Millennium GO! tens a vantagem de estar isento das
despesas de requisição e entrega de 1 módulo de 5 cheques
cruzados, não à ordem, por mês, emitidos através das máquinas da rede interna de Self Banking do Millennium bcp, correspondente ao valor de 6,25€ por módulo. É devido o Imposto do
Selo, por cada cheque emitido, no valor de 0,05€. Sujeito a
decisão de risco crédito.
CARTÃO MASTERCARD DÉBITO GO!

O Milllennium GO! Inclui um cartão Mastercard débito GO!,
isento de comissão de disponibilização (anuidade), para
movimentação da conta aderente. Isenção de comissão de
disponibilização (anuidade) correspondente ao valor de 18€
(acresce Imposto do Selo).
CARTÃO DE CRÉDITO TAEG 16,1%

O Millennium GO! inclui 1 cartão Millennium bcp GO! que te
leva mais longe em viagem e nos teus projetos do dia a dia.
Com o cartão GO! podes comprar bilhetes para o teu concerto
preferido, adquirir viagens e reservar alojamento na tua
cidade favorita. TAEG 16,1% e TAN 15,000% para crédito de
1.500€ pago em 12 prestações mensais iguais de capital
acrescidas de juros e encargos. Adesão sujeita a ponderação
do risco e decisão de crédito do Millennium bcp. Informa-te
no Millennium bcp de outras opções de cartões disponíveis.
Na compra de 1 bilhete com este cartão nos cinemas NOS recebes um 2º bilhete para a mesma sessão sem pagar.

Para ti e para os teus. O Millennium GO! inclui um Seguro
de Responsabilidade Civil Familiar que abrange o primeiro
titular da conta de depósitos à ordem associada à solução
Millennium GO!, com idades compreendidas entre os 18 e
30 anos, inclusive, o seu cônjuge ou pessoa que com
aquele viva em união de facto e os filhos economicamente
dependentes e residentes na mesma morada, solteiros e
com idade inferior a 24 anos. Este seguro garante um
capital máximo de 150.000€ por anuidade com um sublimite de 25.000€ por lesado.
SEGURO DE ROUBO NA PESSOA

Quem vive seguro vive melhor! Por isso, a pensar em ti, o
Millennium GO! inclui um 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. As indemnizações devidas
ao abrigo desta cobertura não poderão exceder 650€ por
ocorrência e 1.000€ no conjunto de todas as ocorrências que
se verifiquem em cada anuidade. A informação sobre seguros
referida neste folheto não dispensa a consulta de informação
pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Publicidade. a informação sobre seguros referida neste folheto
não dispensa a consulta de informação pré-contratual e
contratual legalmente exigida.

MILLENNIUM GO!

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!

(*)

LOJAS

LAZER & CULTURA

HOTÉIS

DESPORTO

• Paez
• Pcmedic
• Stone by Stone
• Quebramar
• Midas - Oficinas Auto
• Lightning Bolt
• Glassdrive
• O Boticário
• Perfumarias Douglas

• Cinemas NOS (*)
• Slide & Splash
• Palácio do Gelo
Shopping Viseu
• Radical Park e Parque
Aquático
• DreamBooks
• Agência Abreu
• Europcar
• Sado Arrábida
• Zoo Santo Inácio - Gaia
• Vertigem Azul
• Sea Life Porto

• The Great American
Disaster
• Vila Galé
• Kyuubi Sushi Lounge
• Hotel Evolution SANA
• Restaurante SAMURAI
Expo

• Fitness Hut

Benefício exclusivo do Cartão de Crédito GO!

Consulta no nosso site www.millenniumbcp.pt todo os descontos que podes obter junto
destes parceiros por seres GO!

E PARA TE FACILITAR MAIS A VIDA:
MILLENNIUM MOBILE

A App Millennium está disponível para smartphones Apple e
Android™ e, ainda, no Apple Watch. Tem todas as funcionalidades
que precisas para gerires a tua vida financeira, sem deslocações.
Instala já a App Millennium, sem custos, e da próxima vez que
precisares de ir ao Banco, senta-te no sofá e abre a aplicação.
Mas temos mais. Se acederes a millenniumbcp.pt no teu
smartphone ou tablet, o site adapta-se ao ecrã do equipamento
através do serviço Mobile Web. Uma navegação intuitiva
adaptada aos principais ecrãs do teu dia-a-dia.

COMISSÃO DE GESTÃO MENSAL

Poderás beneficiar de um desconto na comissão de gestão
mensal pagando apenas 1€/mês se domiciliares o teu ordenado
de valor 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 mensalidade 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.

Apple é uma marca registada da Apple Inc. nos Estados Unidos e noutros
países. O Apple Watch necessita de um iPhone 5 ou superior.
Android é uma marca registada da Google Inc.

RECEBE O EXTRATO E NÃO O PAPEL. MAIS FÁCIL, RÁPIDO E SEM CUSTOS.

EXTRATO DIGITAL:

AINDA NÃO TENS? AD
ERE JÁ!

Informa-te detalhadamente junto do Millennium bcp sobre as condições de todos os produtos referidos.

GO! 1902

Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. - Av. Dr. Mário Soares, Edif. 10 – Tagus Park – 2744-002 Porto Salvo.
Pessoa coletiva nº 501836918, matriculada sob esse número na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital social 12.500.000 Euros.
Banco Comercial Português S.A., sociedade aberta. Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto – Capital Social 4.725.000.000,00 euros. Número único de matrícula e
de identificação fiscal 501525882. Mediador de Seguros Ligado nº 207074605 – Data de Registo: 26/06/2007. Autorização para mediação de seguros dos Ramos
Vida e Não Vida da Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. e Médis – Companhia
Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A. e ainda com a Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. Informações e outros detalhes do registo disponíveis
em www.asf.com.pt. Mediador não está autorizado a celebrar contratos de seguros em nome do Segurador nem a receber prémios de seguro para lhe serem
entregues. O Mediador não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato de seguro, os quais são integralmente assumidos pelo Segurador.

