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Quer habilitar-se a um 
iPhone 8 Plus?
Até 31 de dezembro, habilite-se a ganhar um dos três iPhones
8 Plus que temos para si¹. Basta tornar-se Cliente Digital
Millennium garantindo, durante o período da campanha, pelo
menos uma das seguintes condições:

Aderir ao extrato em formato digital;
Tornar-se utilizador do millenniumbcp pt efetuando pelo
menos um login;
Aderir à App Millennium e fazer uma consulta ou
transação;
Efetuar o registo do email no Banco.

Temos três sorteios e o primeiro é já no próximo dia 25 de
junho.

Quanto mais opções ativar, mais hipóteses tem de ganhar. 

 
 
   

  

 
Adira ao MTrader e usufrua de 50% de
desconto

Até 30 de junho, adira ao MTrader² em millenniumbcp pt e usufrua
de 50% de desconto sobre as comissões bancárias aplicadas
sobre as transações de Bolsa efetuadas no MTrader, nos
mercados acionistas Euronext (Lisboa, Paris, Bruxelas e
Amesterdão), durante 6 meses após a adesão.

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

 
 
   

  

 



A App Millennium tem uma caixa de email exclusiva para trocar
mensagens escritas com o Banco, de forma segura.

No menu da App em "MContacto > Banco Mail" pode ainda
organizar as mensagens em pastas como "Favoritas" ou
"Arquivadas".

 
 
   

  

 

Visite a área de Shopping do site do Millennium bcp e conheça as Barras e Libras em Ouro que pode adquirir.

Barra em Ouro 

Peso: 2,50 gr
Comprimento: 24 mm
Largura: 14 mm
Espessura: 0,5 mm
Toque ou Permilagem: 999,9/1.000

1 Libra Ouro Eduardo VII 

País: Inglaterra
Reverso: S. Jorge mata Dragão (vulgo Cavalinho)

Preços sujeitos a cotação diária.
Produtos isentos de IVA, regime Especial do Ouro Art.º 3º (Dec. Lei 362/99 de 16/Setembro).

 
 
   

  

 

Crie Alertas no site do Millennium bcp para estar sempre informado
sobre o que acontece nas suas contas. Por email (sem custos) ou
por SMS (custo de 0,10 € + IVA/mensagem), será alertado sempre
que exista um movimento a débito ou a crédito, que novos
documentos fiquem disponíveis ou que uma operação agendada
seja realizada.

 



 

 

Esta informação é da responsabilidade do Millennium bcp.

 
¹ Esta informação não dispensa a consulta do regulamento, disponível no site do Millennium bcp.

² Campanha exclusiva para novos aderentes ao MTrader.

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 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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