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Aproveite as mini férias do
Carnaval
Programe a festa, escolha a máscara e tire umas mini férias
descansado com as sugestões que temos para si. Entre 6 e 15
de fevereiro de 2018, subscreva o seguro Proteção Viagem1

no site do Millennium bcp e beneficie de 10% de desconto.
Aproveite ainda para pedir o cartão Millennium bcp Free
Travel, no site ou na App Millennium, e fique isento da 1ª
anuidade do cartão (no valor de 25€)2.

E para que, mesmo de férias, esteja sempre informado sobre o
que se passa nas suas contas, sugerimos:

App Millennium - disponível para equipamentos
AndroidTM e iOS3, com tudo o que precisa para gerir a
sua vida financeira.
Serviço de Alertas - para acompanhar os movimentos
das suas contas à ordem, cartões ou carteira de títulos.

Escolha o destino e vá de férias descansado!

 
 
   

  

 

MTrader - Transfira a sua carteira de títulos
Até 29 de junho, transfira a carteira de títulos para o Millennium
bcp e usufrua de vantagens exclusivas: isenção da comissão de
guarda de títulos até final de 2018 e 50% de desconto sobre as
comissões bancárias aplicadas sobre as transações de bolsa, nos
mercados acionistas disponíveis no MTrader, até final de junho de
2018. Para tal, só tem que ser utilizador do site, aderir ao MTrader
e transferir a carteira de títulos de outra Instituição de Crédito, de
montante igual ou superior a 5.000€.

Para mais informações consulte a área de Poupanças e
Investimentos do millenniumbcp.pt.

 
 
   

  



 

Agora pode transferir e receber dinheiro, em qualquer parte do
mundo, com o seu smartphone. Até 28 de fevereiro de 2018, pague
uma comissão de apenas 2,90€ nas transferências Western Union
até 5.000€, realizadas através da App Millennium.

 
 
   

  

 

No Dia dos Namorados surpreenda a sua cara metade com estas peças de joalharia tradicional portuguesa. Visite a área de
Shopping do site e conheça a nova oferta da Portugal Jewels.

Colar e Brincos Caramujo em Ouro

Ouro Amarelo: 19,2 K
Peso Colar e Brincos: 2,5 gr e 3,7 gr
Tamanho Colar e Brincos: 44 cm e 1,2 cm (excluindo o
gancho)
PVP Colar: 480,00 € (IVA incluído)
PVP Brincos: 350,00 € (IVA incluído)

Colar com Contas de Viana em Ouro e Pérolas

Ouro Amarelo: 19,2 K
Peso: 5,5 gr
Comprimento: 40 - 44 cm
Número de Contas de Viana: 6
PVP: 740,00 € (IVA incluído)

Todas as joias são acompanhadas por um certificado de autenticidade e garantia. A garantia é vitalícia contra defeitos de fabrico.

 
 
   

  

 

Consulte ou guarde todas as Declarações Fiscais que tenham sido
emitidas pelo Banco em seu nome. Pode fazê-lo diretamente em
millenniumbcp.pt, com toda a comodidade. Efetue o login, aceda a
"Contas > Documentos em formato digital > Declarações Fiscais" e
escolha a declaração pretendida. Simples, eficaz e amigo do
ambiente.



 
 

 

Esta informação é da responsabilidade do Millennium bcp.

 
¹ Limitado às primeiras 250 apólices. Seguro comercializado pela Ocidental – Companhia de Seguros, S.A. Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-
contratual e contratual legalmente exigida.

² Condições válidas para os primeiros 20 pedidos formulados através do site do Millennium bcp ou da App Millennium. Só serão considerados os cartões que sejam
aprovados. A aprovação está sujeita a análise de risco e decisão de crédito do Millennium bcp.

³ Android e Google Play são marcas registadas da Google Inc. Apple e iOS são uma marca registada da Apple Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

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 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 este tipo de informação via e-mail ou se pretende alterar o seu endereço eletrónico, aceda ao Homebanking no site do Millennium bcp e, no
menu "área M", selecione a opção "Criar / Alterar e-mail". 

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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