
Regulamento da Campanha “Embarque nos Prémios Transferindo” 

 

Os presentes termos e condições regulam a Campanha “Embarque nos Prémios 
Transferindo” que decorre de 10 de junho a 30 de junho de 2018, a qual permite a 
atribuição de um passeio de barco para duas pessoas no Tejo ou Douro, à escolha do 
Cliente, limitada ao stock de 20 bilhetes duplos.  

Prémio 

O passeio de barco no rio Tejo é da responsabilidade da empresa Taguscruises, 
Unipessoal Lda., operada por Taguscruises. O passeio de barco durará 1h, com partida 
da Doca do Bom Sucesso em Belém e inclui uma bebida. A data para desfrutar do 
prémio será definida diretamente entre o Cliente e a Operadora, com o limite de 
utilização no corrente ano de 2018.   

O passeio de barco no rio Douro é da responsabilidade da empresa Cruzeiros Turísticos 
no Douro, pertencente ao Grupo Ecotravel, operada por Cruzeiros no Douro. O passeio 
de barco durará 2h, com partida do Cais do Pinhão e inclui uma bebida. A data para 
desfrutar do prémio será definida diretamente entre o Cliente e a Operadora, com o 
limite de utilização no corrente ano de 2018.   

Escolha e entrega do Prémio 

O apuramento será efetuado entre 1 de julho e 13 de julho de 2018, de acordo com os 
critérios de elegibilidade da Campanha. Os Clientes premiados serão contactados 
telefonicamente em momento posterior, entre 13 de julho e 27 de julho de 2018 
optando pelo passeio no rio Tejo ou no rio Douro. 

O prémio uma vez escolhido e registado não poderá ser trocado, qualquer que seja a 
motivo invocado, não sendo o mesmo remível em dinheiro.   

Critérios de elegibilidade e produtos associados à Campanha 

Esta campanha destina-se a Clientes do Millennium bcp que cumpram as seguintes 
condições cumulativamente: 

 Ser Cliente Residente no Exterior, titular de uma conta de depósitos à ordem no 
Millennium bcp; 

 Transferir e aplicar no Depósito App ou Depósito Millennium. 

Elegibilidade limitada a um prémio por Cliente.  

 



Informação complementar  

Entende-se por Cliente Residente no Exterior, os Clientes que tiverem uma morada 
estrangeira associada a uma conta depósito à ordem no Millennium bcp.  

Serão contabilizadas como transferências todos os fundos provenientes de outra 
instituição nacional ou estrangeira que não faça parte do Grupo BCP, por via de uma 
transferência eletrónica. Exclui cheques e depósitos em numerário. 

Para mais informação relacionada com o Depósito App, consulte aqui.  

Para mais informação relacionada com o Depósito Millennium entre em contacto com 
a sua Sucursal ou Gestor.  

Condições Gerais da Campanha 

Ficam excluídas desta Campanha os membro de órgãos sociais do Banco e seus 
colaboradores.  

Ao Millennium bcp reserva-se o direito de suspender, em qualquer altura, temporária 
ou definitivamente, a Campanha “Embarque nos Prémios Transferindo”, bem como 
introduzir quaisquer alterações ao presente regulamento, assumindo a obrigação de 
divulgar as alterações em condições idênticas às da divulgação do presente 
regulamento.  

A participação nesta ação pressupõe o conhecimento e a aceitação integral dos 
presentes termos e condições.  

Qualquer incumprimento das condições constantes do Regulamento pode dar origem 
à exclusão do participante e à recusa da atribuição da oferta por parte do Millennium 
bcp. Serão igualmente excluídos, ainda que cumprindo os critérios de elegibilidade os 
Clientes que à data do apuramento e/ou atribuição do prémio apresentem registo de 
incidentes ou moras.  

 

 

 

 

 

 

  

http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Particulares/savings/Pages/deposito-app.aspx

