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Chave Móvel Digital 

A chave que abre todas as portas!

O Millennium bcp é o 1º Banco a disponibilizar o acesso ao
homebanking através de autenticação com Chave Móvel
Digital. A Chave Móvel Digital é uma forma simples e segura
de autenticação em vários sites públicos e privados, apenas
com recurso a um número de telemóvel e um PIN de 4 dígitos.
Este tipo de acesso carece de adesão prévia, que pode ser
formalizada online (em autenticacao.gov.pt), no Portal das
Finanças ou presencialmente (num Espaço do Cidadão ou
Espaço Empresa).

Temos mais razões para lhe proporcionar uma experiência
única, diferenciadora e cada vez mais digital.

 
 
   

  

 
Crédito Pessoal Online¹ - a forma mais
simples de ter crédito

TAEG 8,1%.

Se já escolheu o destino das suas férias, simule o crédito online e
faça o pedido no site, Mobile Web ou App Millennium. Em caso de
aprovação, a contratação do crédito é feita online e o montante
solicitado será creditado na conta à ordem 2.

Conheça estes e outros serviços em millenniumbcp.pt.

 
 
   

  

 



Pode agendar os seus pagamentos e deixar as preocupações
de lado durante as férias:

É muito simples! Só tem de:

Selecionar a operação que pretende realizar numa data
futura;
Indicar os dados do pagamento;
Selecionar a opção "Agendar";
Indicar o tipo de agendamento (pontual ou permanente);
Indicar a(s) data(s) em que pretende realizar o pagamento;
Confirmar os dados da operação.

Agende para depois o que não pode fazer já e vá de férias
descansado.

 
 
   

  

 

Beneficie da nossa pareceria com a Portugal Jewels e com a
Razza, e torne o seu verão mais precioso. Visite-nos na área de
Shopping do site.

 
 
   

  

 

Consulte o património financeiro e receba toda a informação relativa
aos movimentos de conta de forma rápida e cómoda. Adira ao
extrato digital e receba-o na sua caixa de email no primeiro dia útil
do mês. O ambiente agradece! 

 
 

 

Esta informação é da responsabilidade do Millennium bcp.

 
1 Taxas Nominais fixas: taxa de 6,000% no primeiro ano e 7,500% nos restantes, para Clientes Prestige detentores do Programa Prestige.
Campanha válida até 30 de setembro de 2018. TAEG 8,1%, TAN de 6,000% no primeiro ano e 7,500% nos restantes, com uma prestação mensal de 97,22 € nos



primeiros 12 meses e de 100,21 € nos seguintes, para um financiamento de 5.000 € a 60 meses. Montante total imputado ao consumidor de 6.051,72 €, incluindo
comissão de processamento de prestação, juros e Imposto do Selo pela utilização do crédito, sobre os juros e comissões. Sujeito à análise de risco de crédito.
Comissão por liquidação antecipada (total ou parcial) de 0,25% ou de 0,5% do montante do capital reembolsado antecipadamente (respetivamente se faltar um ano ou
menos para o fim do prazo previsto do contrato ou se faltar mais de um ano para o fim do prazo previsto do contrato).
.

2 Válido para Clientes com perfil de risco adequado ao produto. Decisão sujeita a análise de crédito. A contratação das operações de crédito aqui publicadas está
dependente da sua prévia apreciação e decisão em sede de risco de crédito e de eventual constituição de garantias que o Banco considere idóneas.

Este e-mail é apenas informativo, por favor não responda para este endereço. Para obter esclarecimentos adicionais, sobre este ou qualquer outro assunto, ou
efetuar sugestões, e para que o possamos servir melhor e mais eficazmente, sugerimos que visite o site do Millennium bcp ou ligue para o número de telefone 707 50
24 24 (Atendimento Personalizado 24 horas). 

Se ligar para o 707 50 24 24 a partir da rede fixa terá um custo máximo de 0.10€; por minuto. Se optar por nos ligar a partir da rede móvel, o custo máximo por minuto
será de 0.25€. A estes valores acresce o respetivo IVA. 

Estes e-mails não permitem o acesso direto ao site do Millennium bcp, não incluem atalhos (links)*, nem são utilizados para lhe solicitar quaisquer elementos
identificativos, nomeadamente códigos de acesso. Se receber um e-mail, aparentemente com origem no Millennium bcp, que não esteja de acordo com esta
informação, não responda, apague-o e comunique, de imediato, este facto para: informacoes clientes[@]millenniumbcp pt.

Se não pretende receber emails do tema em epigrafe, envie um email para a caixa newsletter.remover.campanhas[@]e-mail.millenniumbcp pt com o assunto "Remover".

Se não pretende receber mais emails publicitários do Millennium bcp, envie um email para a caixa newsletter.remover.campanhas[@]e-mail.millenniumbcp pt com o
assunto "Remover tudo".

Banco Comercial Português, S.A., Sociedade Aberta com Sede na Praça D. João I, 28, Porto, o Capital Social de 5.600.738.053,72 Euros, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 501 525 882. 

* Alguns serviços de e-mail assumem, automaticamente, links em certas palavras, sem qualquer responsabilidade por parte do Millennium bcp.
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