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Site do Millennium bcp aprovado com
distinção!

É com muito orgulho que anunciamos que, em 2014, a
avaliação dos Clientes que utilizam o site de Particulares do
Millennium bcp revelou um nível de satisfação global elevado,
com 95% dos Clientes a afirmarem estar Satisfeitos ou Muito
Satisfeitos com o serviço e 97% a demonstrarem a intenção
de continuar a utilizar o mesmo.

A Facilidade de Acesso, a Disponibilidade do Serviço, o Tempo
de Resposta (velocidade do serviço), a Facilidade de
navegação/localização e o Nível de Segurança  que o site
proporciona, continuam a ser os motivos apontados para a
recomendação do site.

A todos os Clientes que utilizam o site, o nosso Muito
Obrigado!

  

 

 

 

 

Com o Seguro Proteção Viagem, o Carnaval
começa mais cedo no site do Millennium bcp.

Entre 9 e 15 de fevereiro, ao subscrever no site o seguro
de Acidentes Pessoais - Proteção Viagem, habilita-se a
receber um pack "Fugas" da Lifecooler ® com 250 locais à
escolha para estadia de 1 noite e pequeno-almoço para 2
pessoas. Para isso, basta que seja o 27º Cliente a
subscrever no site o seguro Proteção Viagem, assinalando
assim o número de anos da companhia de seguros Ocidental.

Aproveite o Carnaval para se divertir, com a máscara típica ou
sem ela… lá fora ou cá dentro, o importante é usufruir de uns
dias de férias.

Com o seguro Proteção Viagem, tem 7 dias para tornar o
seu Carnaval diferente!

Simule e subscreva este seguro no site em Seguros >
Simuladores > Viagem e aproveite ao máximo estes
momentos de descontração.

Seguro comercializado pela Ocidental - Companhia
Portuguesa de Seguros, S.A.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e
contratual legalmente exigida.

 

 

 

 

Se tem um equipamento com Windows® 8, enquanto aguarda a
nova versão do sistema operativo Windows apresentada



recentemente, pode efetuar o acesso às suas contas e descobrir
várias funcionalidades através da App Millennium.

Para ter acesso a esta App, aceda à loja do Windows® 8,
pesquise por "Millennium bcp" e efetue a instalação sem custos
associados.

Conheça esta e outras Apps do Millennium bcp através da área
de Mobile do site.

Windows® 8 é uma marca registada ou marca da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

 

 

 

 

Se vai celebrar o Dia dos Namorados com alguém especial ou está a preparar uma viagem no Carnaval, conheça algumas sugestões
ao seu dispor na área do Shopping que lhe permitirão usufruir de preços mais vantajosos:

 

Lifecooler - Fugas (Gama Alojamento)

Fuja da rotina e relaxe num dos alojamentos que selecionámos para si. Em
plena Natureza ou no cosmopolitismo da cidade, em turismos rurais ou hotéis
únicos, escolha o seu estilo e deixe-se levar pelos recantos mais inesperados.

PVP (IVA incluído): 44.90€ (10% desconto para Clientes Millennium bcp)
Validade: 31/01/2016

 

 

Lifecooler - Mesa para Dois (Gama Gourmet)

Momentos especiais à mesa de alguns dos restaurantes mais trendy do país.
Saboreie uma refeição na melhor companhia deixe-se levar por experiências
gastronómicas diferentes.

PVP (IVA incluído):  44.90€  (10% desconto para Clientes Millennium bcp)
Validade: 30/04/2016

 

 

 

 

Até 24 de abril, venha conhecer a Pintura Modernista na Coleção Millennium
bcp. Exposição patente na Galeria Millennium, Rua Augusta, 96, de segunda a
sábado, das 10h às 18h. Entrada livre.

 

 

 

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 endereço de e-mail".

Banco Comercial Português, S.A., Sociedade Aberta com Sede na Praça D. João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.706.690.253,08 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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