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A consulta das suas apólices
nunca foi tão fácil
Disponível para smartphones Android™ e iOS¹, com a nova
App MSeguros as apólices dos seus seguros estão à distância
de um toque. Agora tem acesso a:

Carteira de seguros
Consulte os seus seguros Pessoais, Patrimoniais /
Responsabilidades, Capitalização / PPR e 
Unit Linked.

Detalhe das apólices
Toda a informação referente às apólices dos seus
seguros.

Documentação
Consulte e faça o download dos documentos
associados a cada apólice.

Em Android™, a utilização da App MSeguros requer a
instalação e registo prévio da App Millennium no mesmo
equipamento. O login é feito com o mesmo PIN em ambas as
Apps. Já em iOS, é possível fazer a instalação e registo apenas
da App MSeguros. No entanto, recomendamos a instalação e
registo da App Millennium no mesmo telemóvel, simplificando o
login através de um PIN de acesso único.

 
 
   

  

 
As aulas estão aí! Prepare o regresso.

Depois das férias, a organização de um novo ano escolar tem sempre
impacto no orçamento familiar. O millenniumbcp pt tem soluções que o
ajudam nesta fase, quer a nível financeiro, quer a nível da organização
e planeamento:

Cash Advance
Para fazer face a despesas inesperadas, transfira dinheiro do seu
cartão de crédito para a conta à ordem através do site ou dos serviços
Mobile - App Millennium e Mobile Web.

Agendamento de Operações
Agende o pagamento das despesas escolares fixas, para estar sempre
descansado.

Soluções de Crédito Pessoal
De forma simples, simule e faça o pedido de reforço do orçamento
familiar.



Serviço de Alertas
Crie Alertas para ser avisado sempre que as operações agendadas
forem realizadas. 

 
 
   

  

 

Pode criar uma carteira virtual dentro da App Millennium para ter sempre
consigo todos os cartões de fidelização. No menu da App, escolha
"Cartões de Fidelização" e a opção "Adicionar". Introduza os dados do
cartão e, caso tenha código de barras, faça a leitura do código com a
App. Depois, para ter acesso à lista de cartões, só tem de carregar no
ícone que se encontra no ecrã inicial da App, por baixo do botão de
Login.

 
 
   

  

 

Adquira um terço comemorativo do centenário das Aparições de Fátima (1917/2017), disponível na área de Shopping do site.
Uma peça histórica assinada pelo autor, o Arquiteto Álvaro Siza Vieira, e embalada em caixa de madeira.

Um Terço para a História, em Prata 925/100

Peso da prata: 24 gr (aproximadamente)
Peso total da peça: 80 gr
Preço: 890 € 

Um Terço para a História, em Ouro 375/100

Peso do ouro: 28 gr (aproximadamente)
Peso total da peça: 84 gr
Preço: 2.950 € 

 
 
   

  

 

Receba toda a informação relativa aos movimentos das suas contas
no 1º dia útil de cada mês, no seu email. Se ainda não aderiu ao
Extrato Digital, subscreva este serviço no site do Millennium bcp e
aproveite todas as vantagens.

Guarde os extratos em formato digital, contribuindo para um futuro



melhor.

 
 

 
   

Esta informação é da responsabilidade do Millennium bcp.

   
 

¹ Android™ e Google Play Store são marcas registadas da Google Inc. iOS e App Store são marcas registadas da Apple Inc. nos Estados Unidos e noutros países

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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