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QUEM TEM ENTRE
14 E 17 ANOS, SÓ
PRECISA DO GO! UP
PARA COMEÇAR
MILLENNIUM. AQUI CONSIGO.

COMISSÃO DE GESTÃO MENSAL
1€/MÊS (acresce Imposto do Selo).
Adicionalmente, podem surgir encargos originados pela
utilização de produtos e serviços associados.
facebook.com/millenniumgo

707 50 24 24
ATENDIMENTO PERSONALIZADO 24H
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.

www.millenniumbcp.pt

DESCONTO ESPECIAL CINEMA NOS

MILLENNIUM GO! UP

Tudo o que eles precisam
para começar
PARA OS JOVENS ENTRE OS 14 E OS 17 ANOS, CRIÁMOS O MILLENNIUM GO! UP - UMA SOLUÇÃO INTEGRADA DE PRODUTOS
E SERVIÇOS BANCÁRIOS QUE AINDA PROPORCIONA VANTAGENS ESPECIAIS NOS PARCEIROS SELECIONADOS - PARA OS
AJUDAR NO SEU DIA A DIA!
O QUE ELES PRECISAM PARA GERIR A MESADA
CARTÃO MILLENNIUM BCP FREE JÚNIOR

Sabemos a importância que a mesada tem para os seus filhos e o valor
que eles lhe dão ao longo do mês. Por isso, com o Millennium GO! UP têm
acesso ao Cartão Millennium bcp Free Júnior - um cartão de débito
pré-pago da rede Visa Electron, recarregável e isento da comissão de
disponibilização de cartão no valor de 5€. Pode carregá-lo em qualquer
ATM ou em millenniumbcp.pt com valores desde os 5€ a 2.500€ (limite
máximo de carregamento anual).
Na compra de 1 bilhete com este cartão nos cinemas NOS recebes um 2º
bilhete para a mesma sessão sem pagar. 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.
O QUE ELES PRECISAM PARA ESTAREM SEGUROS
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

Certamente dá conselhos aos seus filhos sempre que saem de casa, quer
quando vão para a escola ou quando vão ter com os amigos.
Com o Millennium GO! UP, estejam onde estiverem, eles estão sempre
protegidos por um Seguro de Responsabilidade Civil, incluído nesta
solução. Ficam protegidos na sequência de danos causados a terceiros
no âmbito da vida privada, incluindo danos provocados pela posse ou
utilização de velocípedes sem motor, tais como bicicletas, triciclos sem
motor ou quaisquer outros veículos sem motor, quando conduzidos por
menores. Este seguro garante um capital máximo de 100.000€ por
anuidade com um limite de 25.000€ por lesado.
Publicidade. A informação sobre seguros contida neste documento não
dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual
legalmente exigida.
O QUE ELES PRECISAM PARA ESTAREM LIGADOS
AO SEU BANCO - ACESSO A WWW.MILLENNIUMBCP.PT

COMISSÃO DE GESTÃO MENSAL

Aderir ao Millennium GO! UP custa apenas 1€/mês. Quando o titular
desta solução atingir a maioridade, será cancelada a solução Millennium
GO! UP, deixando de ocorrer a cobrança da respetiva comissão de gestão
mensal. A denúncia ou cancelamento da solução Millennium GO! UP
determinará a aplicação do preçário em vigor à data para cada um dos
produtos e serviços cuja contratação subsistir.
O QUE ELES PRECISAM PARA SER GO! UP

Agora, para além dos amigos, dos colegas de escola e da tribo que os
acompanha para todo o lado, os seus filhos podem ter um novo grupo.
Com o Millennium bcp eles já podem ser GO! UP. Para isso, precisam
apenas de ser titulares de uma Conta Jovem (14-17 anos) do Millennium bcp.
O QUE ELES PRECISAM PARA ABRIR UMA CONTA JOVEM

Para abrir uma conta aos seus filhos no Millennnium bcp, é necessário
um depósito mínimo de 50€ e apresentar a seguinte documentação:
Dos seus filhos:
· Cartão de Cidadão;
· Comprovativo da morada dos pais/representantes legais e declaração
atestando que a sua morada e a do menor correspondem.
Dos pais/representantes legais:
· Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;
· Comprovativo de morada - documentos aceites: recibos de água,
eletricidade, telefone, televisão por cabo, Via Verde, Carta de Condução,
declaração de Junta de Freguesia ou Título, Cartão ou Certificado de
Residência;
· Cartão de Contribuinte (se não possuir Cartão de Cidadão);
· Recibo de vencimento, cartão de empregado ou declaração da
entidade patronal.

Para os seus filhos que tratam o computador por tu e vivem online como
peixe na água, o Millennium bcp permite-lhes, a partir dos 14 anos, aceder
a www.millenniumbcp.pt para fazerem consultas de saldos e movimentos
da sua conta. Para isso, basta ter código multicanal, que poderá ser
solicitado em qualquer sucursal Millennium bcp pelo representante legal.
MAIS FÁCIL, MAIS RÁPIDO E SEM CUSTOS

EXTRATO DIGITAL:
OS SEUS FILHOS JÁ

TÊM?

Informa-te detalhadamente junto do Millennium bcp sobre as condições de todos os produtos referidos.
Todas as comissões indicadas neste documento são acrescidas de Imposto do Selo.

GO!UP 1811

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 5.600.738.053,72 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.

