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SOLUÇÕES QUE 
NOS LIGAM 
À NOSSA TERRA
SOLUÇÃO MAIS PORTUGAL
SOLUÇÃO INTEGRADA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
BANCÁRIOS PARA RESIDENTES NO EXTERIOR

MILLENNIUM. AQUI CONSIGO.



SOLUÇÃO MAIS PORTUGAL

Se está longe do seu país mas gosta de manter a ligação às suas origens, 
a Solução Mais Portugal proporciona-lhe um conjunto de vantagens em 
produtos e serviços bancários para o dia a dia, por um valor único mensal 
muito inferior ao que pagaria por adquiri-los isoladamente.

COMISSÃO DE GESTÃO MENSAL

A solução Mais Portugal tem uma comissão de gestão 
mensal de 4€, se constituir e reforçar mensalmente, mínimo 
de 100€, a Poupança Reforço ou a Poupança Aforro.

Caso contrário, a comissão de gestão mensal será de 8€. 
Solicite a Ficha de Informação Normalizada para mais 
informações.

Poderão acrescer encargos originados pela utilização de 
produtos e serviços associados.

CONTA À ORDEM

Ao aderir à Solução Mais Portugal a conta à ordem associada 
fica isenta de comissão de manutenção, correspondente 
a um valor máximo de 5,20€/mês.

TRANSFERÊNCIAS 

O seu dinheiro fica mais perto de Portugal com a isenção do 
pagamento de comissões de transferências normais e 
permanentes em Euros entre contas exclusivamente do 
Millennium bcp, independentemente do canal e sujeitas 
aos limites diários, com um valor máximo de 1€/transferência.

CHEQUES

Fique isento do pagamento das despesas de emissão até 
2 grupos de 5 cheques cruzados, não à ordem, por ano, 
através das máquinas da rede interna de Selfbanking do 
Millennium bcp, com um valor máximo de 6,25€/módulo 
Sujeito a decisão de crédito. 

Informe-se junto do Millennium bcp.

MEIOS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA

O seu banco está sempre acessível para que possa efetuar 
transações nas suas contas do Millennium bcp, com 
simplicidade e segurança, através do telefone, smartphone 
ou internet.

SEGURO DE CASA HOMIN

Reforce a proteção da sua residência em Portugal, com 
um desconto de 5% na cobertura base de Edifício e/ou 
de Recheio (durante o 1º ano de vigência de contrato).

SEGURO DE ASSISTÊNCIA NA 
EMERGÊNCIA MÉDICA AO DOMICÍLIO

Sinta-se mais seguro em Portugal com um seguro de 
assistência na urgência médica que abrange o primeiro 
titular e membros do agregado familiar (cônjuge ou 
equiparado e os filhos economicamente dependentes, 
residentes na mesma morada, solteiros e com idade 
inferior a 24 anos).

REPATRIAMENTO

A Solução Mais Portugal inclui ainda um seguro de 
assistência que assegura, em caso de óbito por acidente 
no estrangeiro, o repatriamento do primeiro titular, até ao 
limite máximo de 5.000€.

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



SOLUÇÃO MAIS PORTUGAL

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. O Mediador não está autorizado a celebrar contratos de seguro 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.

Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. - Av. Dr. Mário Soares, 
Edif. 10, Piso 1 – 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

Se ligar 707 50 24 24 a partir da rede fixa terá um custo 
máximo de 0,10€ por minuto; se optar por nos ligar da 
rede móvel, o custo máximo por minuto será de 0,25€. 

A estes valores acrescerá IVA.

Atendimento Personalizado 24H

www.millenniumbcp.pt 

707 50 24 24
91 827 24 24
93 522 24 24
96 599 24 24

+351 210 05 24 24
A partir do estrangeiro

CARTÕES 

Cartão Mastercard Débito

2 cartões Mastercard Débito isentos de comissão de 
disponibilização (anuidade) no valor de 18,00€ cada.

Cartão de Crédito Millennium bcp Classic (TAEG 13,1%)

2 cartões Millennium bcp Classic, isentos de comissão de 
disponibilização (anuidade) no valor de 10,00€ cada.
 
TAEG 13,1% e TAN de 10,400% 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.

Cartões de Débito e Crédito isenção de comissões 
sobre transações no estrangeiro

As transações efetuadas no estrangeiro, nos países e 
moedas fora do Regulamento nº 924/2009, estão 
sujeitas à aplicação de comissões:
-  ISF- International Servicing Fee: 3% sobre o valor da
     compra.
-  Levantamento com cartão de débito:  4,00€ + 0,50% 
    + 3%. 

Os Titulares de cartões abrangidos pelo Mais Portugal, 
estão isentos dessas comissões, nas transações 
efetuadas no país de residência.

Países na Europa abrangidos pelo regulamento nº 
924/2009: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, 
Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, 
Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, 
Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Polónia, Portugal, República 
Checa, Roménia, Suécia, Reino Unido. Moedas abrangidas: 
Euro, Coroa Sueca e Leu Romeno. 

POUPANÇA REFORÇO 
(EXCLUSIVO DO SITE E APP)

Exercite as suas poupanças todos os meses.

– Depósito a Prazo a 360 dias, automaticamente renovável 
por 30 dias;

– Mínimo de constituição/manutenção de 25€ e máximo 
de 10.000€;

–  Montante máximo da poupança: 120.000€ com 
possibilidade de reforços mensais entre 25€ e 10.000€;

– Pagamento mensal de juros;

– Mobilização antecipada sujeita a penalização de juros.

POUPANÇA AFORRO

Poupe quando e quanto quiser.

– Depósito a Prazo a 180 dias, automaticamente renovável 
por idêntico período (máximo de 29 semestres);

– Mínimo de constituição e manutenção de 25€;

– Montante máximo da poupança: 100.000€ com 
possibilidade de reforços  a partir de 25€;

– Pagamento semestral de juros;

– Mobilização antecipada sujeita a penalização de juros.


