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Já elegeu todas as novas
resoluções para 2016?
Temos uma sugestão para si: começar o ano a facilitar a sua
vida com a App Millennium!

Tenha o Banco sempre consigo. Disponível para smartphones e
tablets, a App Millennium tem tudo o que precisa para gerir a
sua vida financeira.

Comodidade e Segurança - consulte as suas contas, faça
transferências e pagamentos de uma forma fácil e segura.

Poupança de forma rápida e fácil - pode constituir
poupanças, esteja onde estiver, e com o botão "Poupe Aqui"
economizar sempre que lhe apetecer.

Pedido Cartões - pode pedir cartões de débito e de crédito
sem se deslocar a uma sucursal.1

Favoritos - para memorizar os dados dos beneficiários das
suas transferências.

Apple Watch - a App Millennium também está no Apple Watch.
Sim, também dá para ver as horas.

Localizador de Sucursais - e se ainda assim precisar de
encontrar a sucursal mais próxima de si, a App também lhe
indica o caminho.

Neste novo ano tenha mais tempo para si ao utilizar a App
Millennium! 

 

 

 

  

 
Comece 2016 com o cartão mais
adequado aos seus desejos!
Para que nenhuma resolução fique por concretizar, no site do
Millennium bcp pode encontrar o cartão que melhor se adequa
às suas necessidades. Sejam cartões sem anuidade, que
acumulem pontos ou milhas, com promoções e descontos ou



que, simplesmente, tenham seguros associados, descubra
aquele que melhor o acompanha neste novo ano.

Para solicitar o cartão, aceda ao site, clique no menu Cartões,
escolha o cartão preferido e efetue o pedido, após login à conta,
sem deslocações!1

 

 

  

 

A partir do dia 1 de fevereiro de 2016 as transferências
bancárias deixarão de ser efetuadas através da introdução do
NIB (número de identificação bancária) e passarão a ser
realizadas com o IBAN (código internacional de identificação de
conta bancária), alteração que resulta da conclusão da migração
para a SEPA (área única de pagamentos em euros).

Assim, sempre que efetuar as suas transferências no site, mobile
web ou App Millennium passa a ser-lhe solicitado o IBAN, que,
em Portugal, é constituído por: PT50 + NIB da Conta.
Saiba mais sobre a SEPA acedendo ao menu de Conta > Tudo
Sobre > Informação > SEPA.

 

 

  

Após as épocas festivas, existe sempre a preocupação com o peso. Na área de Shopping do site isso não é problema. Escolha
a barra de ouro com o peso que preferir e adquira um presente intemporal:

Barra de ouro de 2,50 gramas
Barra de ouro de 5,00 gramas
Barra de ouro de 10,00 gramas
Barra de ouro de 20,00 gramas
Barra de ouro de 1 onça

Preços sujeitos a cotação diária.



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

 

 

  

 
Já visitou a nova casa da exposição "Pintura Modernista na
Coleção Millennium bcp"?

Até dia 10 de abril, pode encontrar os quadros no Centro de Cultura
Contemporânea de Castelo Branco.

A entrada é livre!

 

 

Esta informação é da responsabilidade do Millennium bcp.

 
1 A aprovação está sujeita a análise de risco e decisão de crédito 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".

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.


