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Esqueceu-se do cartão? Pague com a MWallet!

Pague ou levante dinheiro só com a App Millennium, sem cartões, sem complicações.

Faça transferências na MWallet. Basta inserir o número de telefone do destinatário e já está!

Controle todos os seus cartões. Agora pode ativar ou desativar pagamentos contactless ou compras online, entre
outras opções.

Tenha todos os seus cartões de desconto na MWallet, é rápido e fica com a carteira mais leve.

Experimente agora a MWallet e torne tudo mais simples.
 

 

 

Esta informação é da responsabilidade do Millennium bcp.

 
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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