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Vai de férias este Carnaval?
Aproveite as nossas sugestões
Aproveite o Carnaval para se divertir e o fim-de-semana
prolongado para uma escapadinha. Para que possa ir
descansado, o Proteção Viagem é o seguro ideal para quem
gosta de viajar.

Entre 22 de fevereiro e 2 de março, ao subscrever o seguro
Proteção Viagem1 no site do Millennium bcp, beneficia de
20% de desconto. Se efetuar em simultâneo o pedido do
Cartão Millennium bcp Free Travel, ficará isento do valor da
1ª anuidade do cartão (no valor de 25 €)2.

E para que, mesmo de férias, esteja sempre informado sobre o
que se passa nas suas contas, sugerimos:

App Millennium - disponível para equipamentos
Android™ e iOS3, com tudo o que precisa para gerir a
sua vida financeira.
Alertas - para acompanhar os movimentos das suas
contas à ordem, cartões ou carteira de títulos.

Escolha o destino e faça uma viagem tranquila!

 
 

 
   

  

 

Surgiu uma despesa inesperada? Precisa de dinheiro na
sua conta à ordem?

Através do Cash Advance4 pode transferir dinheiro, até ao limite
do saldo disponível no cartão de crédito, para a conta à ordem.

Pode realizar esta operação a qualquer momento, através do
site ou dos serviços Mobile.

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.

 
 
   

  

 

Até 28 de fevereiro de 2017, pode enviar dinheiro em minutos e
ter os fundos disponíveis, em qualquer parte do mundo, com uma
comissão de apenas 2,90€ nas transferências Western Union
realizadas através do millenniumbcp pt, até 5.000€.

 
 
   

  

 

Considerada como uma das joalharias mais finas e elaboradas em
todo o mundo, a Filigrana Portuguesa é uma arte exclusivamente
manual e muito meticulosa. É exemplo disso o Coração de Viana,
provavelmente a joia mais icónica da Ourivesaria Portuguesa e que
está disponível na área de Shopping do site.

Fio com Coração de Viana em Ouro - 5,8 gr (aproximadamente)



Preço: 780,00 € (Iva incluído)

Oferta de um par de brincos de filigrana em ouro amarelo. 

Para além dos métodos de pagamento disponíveis, pode também
adquirir estas peças através da solução de Crédito M Online, TAEG
9,3% 5.

 
 
   

  

 

Até 11 de março, visite a exposição Unspoken Dialogues que lhe
mostra uma nova interpretação de conversas com o mundo digital.

Veja os vídeos, interaja com aplicações, reaja às imagens. Esta
exposição, de entrada livre, está à sua espera na Galeria Millennium,
no n.º 96 da Rua Augusta.

 

 
   

Esta informação é da responsabilidade do Millennium bcp.

   
 

1 Válido para as subscrições efetuadas no site do Millennium bcp, no período da campanha de 22 de fevereiro a 2 de março e para a Opção Anual. Seguro
comercializado pela Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente
exigida.

2 Condições válidas para os primeiros 6 pedidos formulados através do site do Millennium bcp e atribuídos no período de 22 de fevereiro a 2 de março de 2017. Só
serão considerados os cartões que sejam aprovados após análise. A aprovação está sujeita a análise de risco e decisão de crédito do Millennium bcp.

3 Apple e App Store são uma marca registada da Apple Inc. nos Estados Unidos e noutros países. Android e Google Play são marcas registadas da Google Inc.

4 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.

5 TAEG 9,3%, TAN de 7,900%,  com uma prestação de 61,29 € para um financiamento de 2.500 € a 48 meses. Montante total imputado ao consumidor de 2.975,67 €,
incluindo juros, Imposto do Selo pela utilização do crédito e Imposto do Selo sobre os juros. Sujeito à análise de risco de crédito.
Produto exclusivo do site, válido para Clientes com perfil de risco adequado ao produto. Decisão sujeita a análise de crédito.

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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