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Descubra as melhores ofertas
para os seus presentes de Natal
Com mais um Natal à porta, faça as compras com toda a
comodidade, segurança e sem deslocações no
millenniumbcp pt.. Descubra as nossas sugestões na área de
Shopping do site:

Portugal Jewels, peças únicas para celebrar o Natal de
forma tradicional;
Libras e Barras em Ouro, um presente de valor e
prestígio:
Presépio em Prata, uma lembrança especial e
requintada;
Razza Joias, peças de joalharia com personalidade e
estilo próprio;
Moedas de Coleção, para oferecer ou simplesmente
para colecionar;
Terços Siza Vieira, um presente com história, assinado
pelo autor, Arquiteto Álvaro Siza Vieira.

Para todos, umas Boas Festas e um 2018 cheio de
sucessos!

 
 
   

  

 

Crédito Pessoal Online

Crédito Pessoal Online - TAEG 8,9%1, um produto exclusivo do
site e da App Millennium, com as seguintes vantagens:

Taxa fixa: taxa promocional de 6,000% no primeiro ano e
7,500% nos restantes;
Sem Comissão de Dossier;
Pode utilizar para o que quiser, com montantes entre
1.000€ e 15.000€;
Prazos entre os 12 e 60 meses;
Análise do pedido online. Em caso de aprovação, a
contratação do crédito é feita online e o montante solicitado
é creditado na conta à ordem2.

Faça a sua simulação no site ou na App Millennium.

 
 



   

  

 

Ao efetuar o pedido do cartão no site, escolha a opção de envio do
PIN por SMS. Depois de receber o cartão, basta ir ao menu
“Cartões > Gerir > Acusar receção de cartão” para ativar o cartão e
gerar automaticamente o envio do PIN.

 
 
   

  

 

Todos os meses temos para si descontos nos nossos parceiros das mais diversas áreas, como a cosmética, joalharia, fotografia,
viagens, lazer, entre outros.

Em dezembro, aproveite os 20% de desconto em
produtos nas lojas Boticário3. Para beneficiar da
oferta “Este Mês Consigo” basta aceder ao
millenniumbcp.pt e imprimir o voucher para
apresentar numa das lojas Boticário. 

Os Clientes digitais do Millennium bcp têm mais
vantagens!

 
 
   

  

 

No âmbito da estratégia de Sustentabilidade e Responsabilidade
Social, o Millennium bcp associa-se, uma vez mais, ao Peditório
Nacional de Pilhas e Baterias promovido pela Ecopilhas.

Até 31 de dezembro, contribua deixando as pilhas e baterias usadas
em qualquer Pilhão existente numa das Sucursais do Millennium bcp
identificadas no artigo que se encontra no site em “Institucional >
Sustentabilidade”. Em resultado desta ação, a Ecopilhas entregará
ao IPO de Lisboa uma máquina de diagnóstico, um contributo para
a luta contra o cancro.

 
 

 
   



Esta informação é da responsabilidade do Millennium bcp.

   
 

1 TAEG 8,9%, TAN de 6,000% no primeiro ano e 7,500% nos restantes, com uma prestação mensal de 145,83 € nos primeiros 12 meses e de 150,31 € nos seguintes,
para um financiamento de 7.500 € a 60 meses. Montante total imputado ao consumidor de 9.233,34 €, incluindo comissão de processamento de prestação, juros e
Imposto do Selo pela utilização do crédito, sobre os juros e comissões. Sujeito à análise de risco de crédito.

2 Válido para Clientes com perfil de risco adequado ao produto. Decisão sujeita à análise de crédito. A contratação das operações de crédito aqui publicadas está
dependente da sua prévia apreciação e decisão em sede de risco de crédito e de eventual constituição de garantias que o Banco considere idóneas.

3 Oferta válida entre 1 e 31 de dezembro de 2017. Não acumulável com outras promoções em vigor na loja, vales, brindes e saldo BotiAPPY. Limitado ao stock
existente.

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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