
nº 92 - outubro 2015

 

PARA POUPAR, O MILLENNIUM
BCP PODE AJUDAR

No mês em que se comemora o Dia Mundial da Poupança, 31
de outubro, aceda ao Centro de Poupanças do site do
Millennium bcp e veja as soluções que temos para si.

No Centro de Poupanças reunimos, num só local, tudo o que
diz respeito a poupanças, por exemplo: simuladores, dicas para
poupar e soluções de poupanças com subscrição exclusiva
online para o ajudar a si e a toda a família a poupar de forma
simples e direta. Tudo para que possa gerir o orçamento
familiar e tornar a sua poupança mais eficiente.

Comemore o Dia Mundial da Poupança com o site e a App
do Millennium bcp e esteja atento às novidades.

 
 

 

  

 

NÃO DEIXE PARA AMANHÃ, O QUE
PODE POUPAR HOJE

Se este lema não lhe diz nada, temos 3 fortes motivos para
poupar já este mês!



O tempo passa a correr e daqui até ao Natal é um
instante... Comece a poupar já e esse dinheiro pode
ajudar nos preparativos e nos presentes;
Este mês comemora-se o Dia Mundial da Poupança.
Esta é uma data para sensibilizar as pessoas para a
importância de poupar, mas lembre-se que esta tarefa
não deve ocorrer só nesta altura, deve fazer parte do seu
dia-a-dia para que possa ir amealhando para os objetivos
que definiu, na medida das suas possibilidades e sem um
esforço maior;
Temos a forma mais prática e rápida de poupar: com a
App Millennium pode constituir e reforçar uma poupança
num instante e sem sair do lugar.

Agora que tem a motivação certa para poupar, descubra como
a App Millennium - de download sem custos - pode ajudar nesta
e noutras tarefas que simplificam o seu dia-a-dia.

 

 

  

 

Até 31 de outubro, se subscrever uma das opções do Plano de
Saúde Médis através do site do Millennium bcp, beneficia da
isenção da 12ª mensalidade na 1ª anuidade. Proteja a saúde
enquanto poupa no seguro.

Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-
contratual e contratual legalmente exigida.

 

 

  

Para ajudar a celebrar o mês da poupança, o Shopping do site do Millennium bcp, disponível na área Viver dos menus superiores do
site, tem este mês uma oferta especial:



Libra Ouro Jorge V

País: Inglaterra

Reverso: S. Jorge mata Dragão (vulgo Cavalinho)

Valor fixo especial mês de outubro: 265 €

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

 

 

  

 

Se procura bons planos para este mês sem ter de gastar dinheiro,
traga a família e amigos a visitar a exposição contemporânea "Whitin
Lightinside glass" e encontre a criativa interação entre a luz e o vidro
na Galeria Millennium, Rua Augusta, 96 - Lisboa.

Horário:
Seg. a Sáb.: 10h-18h
Encerra aos domingos e feriados.

 

 

 

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".

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.

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


