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Melhor Banco Digital em
Portugal
É com muito orgulho que partilhamos que o Millennium bcp foi
novamente distinguido pela Global Finance, como o "Melhor
Banco Digital em 2018", em Portugal, no âmbito dos "World's
Best Digital Bank Awards".

Para além do prémio novamente atribuído este ano, o
Millennium bcp foi também distinguido com outros três
prémios:

"Best Online Deposit, Credit and Investment Product
Offerings";
"Best Information Security and Fraud Management"
na Europa Ocidental, site de Particulares;
"Best Information Security and Fraud Management"
na Europa Ocidental, site de Empresas.

Estas distinções reconhecem a importância que o Millennium
bcp tem dado à área do Digital, ao apostar no investimento e
dinamismo para os canais digitais do Banco, oferecendo um
serviço inovador, seguro e de alta qualidade para os Clientes.

Agradecemos a todos os Clientes que, enquanto utilizadores
dos canais e através do seu feedback, nos acompanham e
impulsionam a fazer sempre mais e melhor.

Este prémio é da exclusiva responsabilidade
da entidade que o atribuiu.

 
 
   

  

 
Desconto até 20% no seguro para animais
domésticos 

Se tem um amigo de 4 patas, ofereça-lhe a melhor proteção e
cuidados de saúde. Subscreva o Seguro Pétis até 12 de setembro
de 2018 e beneficie de um desconto até 20% durante todo o
prazo de vigência do contrato1.

A informação aqui apresentada não dispensa a consulta da
informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 

 
 
   



  

 
Pode abrir uma conta em apenas 15 minutos na App
Millennium

Bastam 3 passos:

1. Introduza os dados pessoais do interveniente da conta 2;
2. Fotografe ambos os lados do Cartão de Cidadão e anexe os

documentos comprovativos da morada e entidade patronal;
3. Realize a videochamada3.

 
 
   

  

 

Até 29 de setembro visite a exposição "Os Ballets Russes:
Modernidade após Diaghilev”, de Sergei Diaghilev. Dividida entre
a Galeria Millennium, o Palácio Foz e o Museu Nacional do
Teatro e da Dança, esta exposição passa em revista os tempos
em que as peças do diretor artístico russo deixavam a sociedade
do início do século XX entre o choque e o espanto.

 

 
 
   

  

 
Renovámos a App M Empresas! Nesta versão, já pode fazer o login
com impressão digital ou Face ID4 e instalar a App em vários
equipamentos. Além disso, com a nova imagem é agora mais fácil
consultar saldos e movimentos de contas e cartões, fazer
transferências e pagamentos de serviços ou autorizar operações
pendentes. Passa ainda a ter acesso aos comprovativos de
operações, que pode enviar para uma caixa de email. 

Tudo para gerir o negócio das empresas.

 
 



 

Esta informação é da responsabilidade do Millennium bcp.

 
1Apenas serão consideradas as simulações e subscrições efetuadas no site do Millennium bcp até dia 12 de setembro de 2018. Limitado às primeiras 250 apólices.

2 Disponível para um titular de conta maior de 18 anos e portador de Cartão de Cidadão.

3 Disponível nos dias úteis das 8h às 23h e aos fins de semana e feriados das 10h às 18h.

4Exclusivo para equipamentos compatíveis com leitura de impressão digital, Face ID e sistema operativo Android 6.0 ou superior. 

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". 

Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. - Av. Dr. Mário Soares, Edif.  10 - Tagus Park - 2744-002 Porto Salvo. Pessoa coletiva nº 501 836 918, matriculada
sob esse número na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital social 12.500.000 Euros. 

Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta. Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto - Capital Social 5.600.738.053,72 Euros. Número único de matrícula e
de identificação fiscal 501 525 882. Mediador de Seguros Ligado nº 207074605 - Data de Registo: 26/06/2007. Autorização para mediação de seguros dos Ramos Vida
e Não Vida da Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. e Médis - Companhia Portuguesa de
Seguros de Saúde, S.A. e ainda com a Ocidental - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.. Informações e outros detalhes do registo disponíveis em
www.asf.com.pt. O Mediador não está autorizado a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador nem a receber prémios de seguro para lhe serem entregues. O
Mediador não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato de seguro, os quais são integralmente assumidos pelo Segurador.

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