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O millenniumbcp pt está de
parabéns
O site celebra este mês 17 anos. Tudo começou no ano 2000
com o lançamento da Cidadebcp. Em 2017, mantemos o
compromisso de inovar, simplificar e melhorar a experiência de
utilização dos nossos Clientes.

E porque queremos celebrar consigo este aniversário, durante
todo o mês de julho temos novidades nos canais digitais do
Banco e ofertas exclusivas no site.

O nosso muito obrigado a todos os Clientes que nos têm
acompanhado.

Visite o site e fique a conhecer tudo o que preparámos para si.

 
 

 
   

  

 
Agora, para além do site, já pode simular e pedir um crédito
para comprar casa, a qualquer hora e em qualquer lugar,
através do Mobile Web ou da App Millennium. Experimente o
novo simulador e as novas funcionalidades:

Simular e pedir crédito habitação.

  
Guardar e enviar os dados da simulação por e-
mail (disponível no site e no Mobile Web).

  
Consultar "As minhas simulações e
propostas de crédito", uma área na qual pode
aceder às simulações guardadas e acompanhar
o estado das suas propostas.

Disponível para iOS e AndroidTM1, a nova versão da App
Millennium já pode ser atualizada nas respetivas stores - Apple
Store e Google Play Store.

 
 
   

  

 
O Depósito App é um produto exclusivo da App Millennium.
Trata-se de um depósito a prazo a 92 dias, com uma TANB de
0,50%2. O montante mínimo de constituição é de 500 € e o
máximo de 10.000 €. Só é possível a constituição de um
Depósito App por Cliente e por conta de depósitos à ordem.

Poupe com a App Millennium e beneficie de um produto
exclusivo.

 
 
   

  

 
Conheça a moeda dedicada ao arquiteto Álvaro Siza Vieira, assinada por outro arquiteto reconhecido internacionalmente -



Eduardo Souto Moura - e disponível na área de Shopping do site, em Numismática. Esta moeda marca o início de uma série de
moedas de coleção inteiramente dedicadas aos grandes nomes da arquitetura portuguesa contemporânea.

Emissão: 2.500 exemplares

Valor facial: 7,50 Euros

Peso: 13.50 g

Metal: Prata 925%

Bordo: Serrilhado

Apresentação: Estojo com Certificado de Garantia

Casa Mon. INCM - IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA 

PVP: 55,35 € (IVA incluído) 

 
 
   

  

 
A celebração da cultura Ibero-americana acontece na Galeria
Millennium, até 27 de agosto. Em três exposições, de entrada livre,
vai poder observar as histórias que fazem de Lisboa a "Capital Ibero-
americana de Cultura 2017".

Prepare-se para explorar as narrativas contadas nos 3 pisos do nº
96 da Rua Augusta, com horário das 10h às 18h. Encerra aos
domingos e feriados. 

 

 
   

Esta informação é da responsabilidade do Millennium bcp.

   
 

1 AndroidTM é uma marca registada da Google Inc. Apple e iOS são uma marca registada da Apple Inc. nos Estados Unidos e noutros países. A App Millennium requer
o Android 4.1 ou superior e o iOS 6.0 ou posterior.

2 Taxa de juro base: 0,50% (TANB - Taxa Anual Nominal Bruta); 0,36% (TANL - Taxa Anual Nominal Líquida) considerando a taxa de retenção de 28%, nos termos
descritos no campo “Regime fiscal” da Ficha de Informação Normalizada do produto

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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