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Millennium Estoril Open:
Fique mais perto da ação!
O Millennium bcp volta a ser o patrocinador do maior evento
desportivo realizado em Portugal, o Millennium Estoril Open,
uma prova integrada no calendário do ATP Tour que vai ter
lugar entre 23 de abril e 1 de maio de 2016, no Clube de
Ténis do Estoril.
O Millennium bcp vai marcar presença com um espaço próprio
e preparou um conjunto de ações, que pode consultar através
da homepage do site, que lhe vai permitir, não só assistir ao
vivo aos jogos, mas também receber recordações e brindes
associados ao evento.

De 11 a 22 de abril de 2016 teremos uma ação especial do
site para atribuir 10 bilhetes duplos.

Encontre a bola do Millennium Estoril Open e habilite-se a
ver um jogo ao vivo.

 
 

 

 

  

 
Soluções de Pagamento do IMI
Abril é o mês do pagamento da primeira prestação do Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI) e queremos que conte com o
Millennium bcp para o ajudar a encontrar as melhores soluções
para si.

Existem três soluções, sendo que duas delas permitem que o



pagamento não afete o orçamento familiar, caso necessite, este
mês, de uma ajuda extra:

Conta à ordem - sem necessidade de se deslocar, basta
aceder ao site ou à App Millennium e pagar por débito na
conta.
Cartão de Crédito1 - beneficiando até 50 dias de crédito
sem juros e sem afetar o orçamento familiar neste mês.
Cash Advance2 - transferindo dinheiro, até ao limite do
saldo disponível do cartão de crédito, para a conta à
ordem.

Efetuar este pagamento pelo site, Mobile Web ou App
Millennium, é muito fácil. Selecione a opção Pagamentos ao
Estado/Impostos, opte pelo pagamento através da conta à
ordem ou do cartão de crédito, indique os dados do pagamento
(referência e montante) e confirme os dados da operação.

 

 

  

 

Pode criar Alertas no site do Millennium bcp para estar sempre
informado do que acontece. Por email (sem custos) ou por SMS
(custo de 0,10 €+Iva/mensagem), poderá ser alertado dos saldos
e movimentos das contas e cartões, operações de bolsa e muito
mais.

Conheça este serviço no menu de Soluções > Tudo Sobre >
Alertas.

 

 

  

O dia da mãe chega já no dia 1 de maio e a área de Shopping do site, disponível em todos os menus superiores na opção Viver,
tem sugestões para que encomende um presente especial:

1/2 Libra Ouro Isabel 2016

País: Inglaterra
Reverso: S. Jorge mata Dragão (vulgo Cavalinho)



1 Libra Ouro Isabel - Jubileu

País: Inglaterra
Reverso: S. Jorge mata Dragão (vulgo Cavalinho)

1 Libra Ouro Vitória - Diadema (Casada)

País: Inglaterra
Reverso: S. Jorge mata Dragão (vulgo Cavalinho)

Produtos isentos de IVA, regime Especial do Ouro Art.º 3º (Dec-Lei 362/99 de 16/Setembro).

 

 

  

 
O Dia Mundial da Terra assinala-se a 22 de abril.

Reduza a sua pegada ecológica para tornar a presença humana
mais sustentável no planeta. Para ajudar, o Millennium bcp
disponibiliza serviços amigos do ambiente:

Documentos em formato digital - extrato combinado e notas
de lançamento em formato digital.
Débitos Diretos - sem necessidade de faturas e
comprovativos em papel dos pagamentos realizados.
Mobile - ao consultar os saldos e movimentos das contas ou
ao realizar os seus pagamentos pelo telemóvel, não gasta
papel e poupa tempo em deslocações.

Com pequenas ações, todos ficam a ganhar e o ambiente
agradece!

 

 

Esta informação é da responsabilidade do Millennium bcp.

 
1 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.



2 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.

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 4.094.235.361,88 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.


