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A nova versão da App
Millennium chegou!
Disponível para Android1 e iOS2, esta versão caracteriza-se,
mais uma vez, pela inovação.
Atualize já a App Millennium e fique a conhecer todas as
novidades:

Consulta da conta títulos no pré-login - para além do
saldo das contas à ordem e cartões, agora é possível
consultar o saldo da sua conta títulos, antes do login.
Acuso de PIN - os Clientes passam a dispor da opção
de acuso da receção de PIN na App, para os cartões de
débito, crédito ou pré-pagos.
Ativar cartão - possibilidade de fazer a ativação dos
cartões de crédito gémeos.
MContacto - para além da consulta de informação sobre
o Gestor, esta funcionalidade permite agendar um
contacto, através do Pedido de Contacto, e a troca de
mensagens escritas.
Dossier Prestige - os Clientes Prestige podem consultar
todo o seu património, resumido ou ao detalhe, num só
documento.

Nova versão da App Millennium já na Google Play Store1 e na
App Store2.

 
 
   

  

 

Entre os dias 27 de março e 19 de maio, se subscrever um dos
novos fundos da IMGA3 através do site do Millennium bcp,
habilita-se a receber um mini iPad2. Basta que seja um dos 15
primeiros Clientes a subscrever com um mínimo de 7.500 €.
Pode ainda receber 25 € em unidades de participação do fundo
subscrito se for um dos primeiros 250 Clientes com uma
subscrição superior a 1.750 €4.

Os novos fundos disponíveis são o IMGA Iberia Equities, fundo
de ações para investidores com perfil menos conservador, e o
IMGA Iberia Fixed Income, fundo de obrigações para os que
procuram segurança nas aplicações.

 
 
   

  

 

Abril é o mês de pagamento do IMI (Imposto Municipal sobre
Imóveis) e o Millennium bcp tem soluções que se adequam a
diferentes necessidades. Basta ir a "Pagamentos ao Estado >
Impostos" e escolher a sua opção de pagamento:

Conta à ordem - sem necessidade de deslocações ao
Multibanco, basta aceder ao site ou utilizar os serviços
Mobile e efetuar ou agendar o pagamento por débito em
conta.
Cartão de Crédito5 - beneficie de 50 dias de crédito sem
juros para uma gestão mais fácil do orçamento familiar.
Cash Advance6 - transfira dinheiro, até ao limite do saldo
disponível do cartão de crédito, para a conta à ordem.

Fácil e cómodo! 

 
 



   

  

 

Conheça a nova moeda dirigida aos entusiastas do desenho animado Rato Mickey, disponível na área de Shopping do site, em
Numismática Estrangeira e Medalhística.

1 oz Stremboat Willie - Prata Fina

País: Nova Zelândia
Frente: Elizabeth II
Reverso: Rato Mickey
Peso: 31.1 g prata pura (1 onça troy)
Série: Disney limitada a 250.000 exemplares
Emissão: New Zealand Mint
Diâmetro: 40 mm
Toque: 999/1000
Diâmetro: 32.70

PVP: 49,20 € (IVA incluído) 

 
   

  

 

As grandes emoções do ténis estão a chegar. É já no dia 29 de
abril que regressa o Millennium Estoril Open. Nesta edição, o
Millennium bcp volta a patrocinar o maior torneio de ténis em
Portugal, que conta com a participação de nomes como João
Sousa, Juan Martín del Potro, Nick Kyrgios e Richard Gasquet.

Saiba tudo sobre o torneio e as vantagens para os nossos Clientes
no site do Millennium bcp, onde poderá comprar bilhetes com 20%
de desconto7.

 

 
   

Esta informação é da responsabilidade do Millennium bcp.

   
 

1 Android e Google Play Store são marcas registadas da Google Inc.

2 iOS, App Store e iPad são uma marca registada da Apple Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

3 O investimento em fundos não dispensa a consulta das Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores, do Prospeto e das Condições Particulares de
Distribuição (quando aplicáveis), disponíveis no site do Millenniumbcp, em www imga pt e na CMVM.
Este texto foi efetuado para fins unicamente informativos não podendo, em caso algum, ser considerado como uma recomendação de compra ou venda de qualquer tipo
de instrumento financeiro.

4 No caso de haver mais Clientes que cumpram as condições desta campanha, as ofertas serão atribuídas aos que primeiro efetuaram a subscrição.

5 A utilização do cartão de crédito poderá implicar o pagamento de juros e outros encargos, caso o montante utilizado não seja pago a 100%. Consulte a informação
relativa ao Custo do Crédito em Cartões > Tudo sobre > Exemplos Representativos. 

6 Os valores resultantes de uma operação de uma operação de crédito ou equiparada, como é o Cash Advance, não são considerados depósitos bancários, pelo que a
data-valor a aplicar a estes créditos é a do dia útil  seguinte à realização da operação. Pese embora o montante do Cash Advance fique imediatamente disponível para
movimentação, não afeta o saldo valor da conta, podendo originar o débito de juros devedores caso seja utilizado nesse mesmo dia, o que já não sucederá se os
valores forem movimentados no dia útil  seguinte ao da realização da operação de crédito. Nas operações de Cash Advance realizadas em dias não úteis a data-valor a
aplicar a estes créditos é a do segundo dia útil  seguinte.

7 O desconto não é aplicável em todos os packs e bilhetes do recinto. Limitado à lotação 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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