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PRESTIGE START E FAMILY

SOLUÇÃO INTEGRADA DE PRODUTOS 

SERVIÇOS BANCÁRIOS



Escolha a Solução Prestige  Start ou Family  em função 
do número de titulares da sua conta à ordem e passe a 
beneficiar de um conjunto de produtos e serviços que 
o ajudam a reduzir as  despesas.

PRESTIGE START E FAMILY 
Solução Integrada de Produtos e Serviços Bancários

> VANTAGENS
Beneficie de uma solução completa de produtos e serviços bancários com acompanhamento personalizado.
Comissão de manutenção de conta pacote: Prestige Start a partir de 2,5€/mês; Prestige Family a partir de 3,5€/mês.

> BENEFÍCIOS

Prestige Start (1 Titular)

- Isenção da comissão de disponibilização de:
• 1 Cartão Prestige de Débito no valor de 23,50€.
• 1 Cartão de Crédito Prestige - TAEG de 16,9% - 
  no valor de 50€.

- Seguro de Roubo de Gadget com um capital de
250€ por anuidade e uma franquia de 50€ por sinistro 
e Seguro Multirriscos Equipamento Eletrónico 
Informático com um capital máximo de 600€ por 
anuidade e uma franquia de 50€ por sinistro. 
Em ambas as situações apenas se encontram seguros 
os equipamentos propriedade do 1º Titular.

Prestige Family (2 Titulares)

- Isenção da comissão de disponibilização de:
• 2 Cartões Prestige de Débito no valor de 23,50€/cada.
• 2 Cartões de Crédito Prestige - TAEG de 16,9% - 
   no valor de 50€/cada.

- Seguro de Roubo de Gadget com um capital de
250€ por anuidade e uma franquia de 50€ por sinistro 
e Seguro Multirriscos Equipamento Eletrónico 
Informático com um capital máximo de 600€ por 
anuidade e uma franquia de 50€ por sinistro.
Em ambas as situações apenas se encontram seguros 
os equipamentos propriedade dos 1º e 2º titulares da 
conta, sendo os limites acima indicados os limites 
anuais agregados para cada um dos seguros.

- Isenção da comissão de manutenção de conta, 
correspondente a um valor de 5,20€.

- Isenção do pagamento de comissões nas 
Transferências a crédito SEPA + nos canais 
automáticos sujeitas aos limites específicos de cada 
canal e até ao valor máximo de 99.999,99€ por 
transação, no valor de 1,10€ por transferência.

- Transferências MB WAY na App Millennium:
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.

- Cartão Free Júnior isento da comissão de 
disponibilização, no valor de 10€.

- Seguros de Saúde Médis e Médis Dental: Isenção
da 12ª e 24ª mensalidades nas duas primeiras 
anuidades.

- Seguro de Vida Yolo: Isenção da 12ª e 24ª mensalidades.

- Seguro de Acidentes Pessoais (Volta, Volta 55+, 
Proteção Viagem – Opção Anual): Isenção da 12ª 
mensalidade (1º ano) + oferta de Pack Assistência 
Médica ao Domicílio (com 1 ano de utilização).

- Seguro Multirriscos Habitação Homin: Isenção da
12ª mensalidade (1º ano) na cobertura base de 
Edifício e/ou Recheio e da cobertura "Emergência 
Doméstica" (1º ano). 

- Seguros Automóvel Móbis, Acidentes de Trabalho 
Proteção Pessoal Doméstico, Responsabilidade Civil 
Proteção Armas e Caça e Responsabilidade Civil 
Proteção Náutica de Recreio: 7% de desconto (1º ano).
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Prestige Start
(1 Titular)

Com critérios Cliente Prestige

Sem critérios Cliente Prestige

>= 18 < 30 anos >= 30 anos>= 18 < 30 anos

3,5€ 4,5€2,5€

8€8€

3,5€

Às comissões acima indicadas acresce Imposto do Selo à taxa legal em vigor.

> REDUÇÃO NA COMISSÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTA PACOTE 
MENSAL DA SOLUÇÃO PRESTIGE START OU FAMILY

Critérios Cliente Prestige 

START OU FAMILY, 
ADIRA ÀS VANTAGENS
DO PRESTIGE DIRETO.

> PARTILHE AS SUAS VANTAGENS COM OS SEUS FAMILIARES!

Saiba como em millenniumbcp.pt

Entende-se por Familiar: o primeiro titular de uma conta (conta filha) associada à conta detentora da Solução Prestige 
Start ou Family (conta mãe) que mantenha com os titulares da conta mãe um relacionamento de primeiro e segundo 
grau (pais e filhos; avós e netos) ou vinculo matrimonial não dissolvido ou uma união de facto comprovável.

>= 5.000€>= 45 >= 50.000€ >= 2.500€

>= 4.000€>= 35 < 45 >= 35.000€ >= 2.000€

>= 3.000€>= 18 < 35 >= 20.000€ >= 1.500€

Transferências regulares 
mensais

Idade Património Financeiro ou Ordenado ou

PRESTIGE START E FAMILY 
Solução Integrada de Produtos e Serviços Bancários

Prestige Family
(2 ou +Titulares)

>= 30 anos



Prestige Direto Start e Family
Solução integrada de produtos e serviços bancários com uma comissão de manutenção de conta pacote mensal em 
função do número de titulares de conta, da idade e do envolvimento financeiro do Cliente com o Banco que varia 
entre 2,5€ e 4,5€, caso contrário a comissão mensal é de 8€. Às comissões acresce Imposto do Selo.

Da solução Prestige Start para a Prestige Family
Caso inclua mais titulares na conta, migra automaticamente para a solução Prestige Family. Caso retire titulares da 
sua conta ficando apenas com 1 titular, migra automaticamente para a Solução Prestige Start.

Património Financeiro
Para efeitos de contabilização do Património Financeiro considera-se do 1º titular da conta à ordem o somatório dos 
saldos médios das contas à ordem onde é 1º titular e das poupanças e investimentos associados à(s) mesma(s).

Ordenado ou Pensão/Reforma Domiciliados
Para efeitos de contabilização do valor de ordenado ou pensão/reforma domiciliado somam-se todos os valores de 
transferências recebidas no mês e com caráter regular, devidamente codificadas na origem com o código ISO "SALA" 
ou "PENS" respetivamente, de todas as contas à ordem em que o Cliente é 1º titular. Para este cálculo excluem-se os 
valores que não tenham cariz regular (ex.: Subsídios de férias ou de Natal, complementos, prémios esporádicos, etc.).

Inflows / Transferências regulares
Garantia de 3 meses contínuos do valor identificado para cada idade.

Cartão de Crédito Prestige
TAEG de 16,9% e TAN de 11,700% para limite de crédito de 2.500€ pago em 12 prestações mensais iguais de capital
acrescidas de juros e encargos. Comissão de disponibilização: 50€. Sujeito a decisão 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 respetiva-
mente, mesmo para operações superiores a 30€ ou ao total de 150€ ou 25 transferências no mês..

A todas as comissões associadas a esta solução acresce Imposto do Selo à taxa legalmente em vigor.

Publicidade
A informação sobre seguros não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Novo Cliente
O montante mínimo de abertura de conta é de 250€. Sujeita a política de aceitação de clientes.
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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.

Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., sede Praça Príncipe Perfeito 2, 
1990-278 Lisboa. Matrícula / Pessoa Coletiva 501836926. CRC Lisboa. Capital Social 22.375.000 Euros. 
Registo ASF n.º 1024, verificável no Site da ASF.

Médis: marca exclusiva e registada dos produtos geridos pela Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A., segurador, 
ressegurador e gestor do sistema integrado de prestação de cuidados de saúde subjacentes aos seguros titulados por Apólices por si 
emitidas ou por outros seguradores sob sua autorização.  


