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DIA DE COMPRAS NA NET

Comprar na net já não é apenas uma moda, mas uma
tendência crescente da nossa sociedade.

A Portugal Internet Week 2015  está marcada para a semana
de 21 a 25 de setembro. Durante esta semana vamos recordar-
lhe tudo o que precisa para navegar na internet de uma forma
segura e efetuar as suas compras sem percalços.

E  para culminar esta iniciativa, no dia 25 de setembro - Dia
de Compras na Net - teremos vantagens em produtos e
serviços que adquira através do site do Millennium bcp!

Esteja atento e aproveite este dia para efetuar as suas compras
online.

 
 

 

  

 

REGRESSO ÀS AULAS.
É PARA AVANÇAR!

O mês de setembro é o mês do Regresso às Aulas e um
momento desafiante para muitas famílias. Para que este



momento decorra da forma mais amena possível, temos dicas
e serviços do site do Millennium bcp para o ajudar:

Débitos Diretos - adira aos débitos diretos para que os
pagamentos como, por exemplo, das atividades extra
curriculares, ocorram sem preocupações e sem
encargos adicionais.
Pagamentos e Carregamentos - através do site e dos
serviços Mobile pode realizar o pagamento de serviços
e carregar telemóveis sem deslocações nem perdas de
tempo.
Alertas - nesta altura do ano torna-se mais complicado
acompanhar a sua conta? Utilize o Serviço de Alertas e
saiba sempre o que se passa na sua conta ou nos
produtos a ela associados.
Agendamento de Operações - facilite o dia-a-dia
agendando vários tipos de operações tais como as
transferências.
Cartão Free Júnior - um cartão pré-pago, da rede Visa
Electron, ideal para a mesada dos seus filhos.
Independente da conta, apenas permite utilizar o saldo
que estiver carregado no cartão. Mas há mais, também
dá condições especiais para as salas de cinema NOS.
Cash Advance1 - para fazer face às despesas
inesperadas, pode transferir dinheiro do seu cartão de
crédito para a conta à ordem.

Consulte o site para ficar a conhecer outras dicas para um
bom Regresso às Aulas.

 

 

  

 

Desenvolvemos uma área interativa, com um design apelativo
e uma comunicação clara e irreverente, inteiramente dedicada
aos Jovens, acessível em millenniumbcp.pt: Soluções > À sua
medida > Jovens > Mobile Jovens.

O objetivo desta área é o de demonstrar aos Jovens como a
App Millennium - de download gratuito - pode simplificar o seu
dia-a-dia.

Visite e veja como a banca no Millennium bcp pode ser intuitiva
e descomplicada!

 



 

  

Aumente a sua coleção com as novas moedas "Navios de Guerra", disponíveis na área de Shopping do site:

Navios de Guerra 1ª Serie
Navios representados:

Corveta "ANDORINHA";
Brigue-Escuna "GALGO";
Fragata "MINERVA";
Escuna "MARIA TEREZA";
Barca "ISABEL";
Brigue "VILA FLOR".

P.V.P - 799.50 € (IVA incluído à taxa em vigor)

Promoção dia 25 de setembro de 2015 - 599,90 Euros (IVA
incluído à taxa em vigor)

Navios de Guerra 2ª Serie
Navios representados:

Navio-Misto "MINDELO";
Cruzador "S.GABRIEL";
Canhoneira "LIMPOPO";
Lancha-Canhoneira "INFANTE D. MANUEL";
Canhoneira "LIBERAL";
Corveta-Couraçada "VASCO da GAMA".

P.V.P - 799.50 € (IVA incluído à taxa em vigor)

Promoção dia 25 de setembro de 2015 - 599,90 Euros (IVA
incluído à taxa em vigor)

 

 

  



 

No dia 29 de setembro é assinalado o Dia Mundial do Coração!

É tempo de cuidar de si e dos seus! Aceda ao site do Millennium
bcp e conheça toda a oferta do Plano de Saúde Médis2.

Com as Opções Médis FIT e Médis Vintage, encontre a solução
certa com uma maior flexibilidade de prémio e com soluções para
maiores de 55 anos.

 

 

1 A informação relativa ao Custo do Crédito associada a esta operação encontra-se disponível no site do Millennium bcp, em
Cartões > Tudo sobre > Exemplos representativos.
Os valores resultantes de uma operação de concessão de crédito ou equiparada, como é o caso do 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.

2 A informação aqui apresentada, não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

 

 

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 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".

Mediador de Seguros e Seguradores
Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta. Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto - Capital Social 4.094.235.361,88 Euros. Número único de matrícula e
de identificação fiscal 501 525 882. Mediador de Seguros Ligado nº 207074605 - Data de Registo: 26/06/2007. Autorização para mediação de seguros dos Ramos Vida
e Não Vida da Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. e Médis - Companhia Portuguesa de
Seguros de Saúde, S.A. e ainda com a Ocidental - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.. Informações e outros detalhes do registo disponíveis em
www.asf.com.pt. O Mediador não está autorizado a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador nem a receber prémios de seguro para lhe serem entregues. O
Mediador não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato de seguro, os quais são integralmente assumidos pelo Segurador.

Ocidental Seguros - Ramo Vida
Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. - Av. Dr. Mário Soares, Edif.  10 - Tagus Park - 2744-002 Porto Salvo. Pessoa coletiva nº 501 836 926,
matriculada sob esse número na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital social 22.375.000 Euros.

* Alguns serviços de e-mail assumem, automaticamente, links em certas palavras, sem qualquer responsabilidade por parte do Millennium bcp.


