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Esteja atento pois é possível
evitar o phishing!
Quando estiver a registar transações no site do Millennium bcp
ou em outros sites, leia atentamente o conteúdo dos SMS que
recebe com Códigos de Autorização, uma vez que os dados da
operação são identificados no texto do SMS.

Alguns exemplos de Códigos de Autorização enviados pelo
Millennium bcp:

Conteúdo do SMS

Site millenniumbcp pt

MillenniumBCP - MB NET Criar Cartao
Temporario - Numero Cartao: (últimos 4
digitos do seu Cartão) - Mont: (valor a
disponibilizar) EUR - Codigo Autorizacao:
*******

Criação de cartão temporário no serviço
MBNet, associado a um cartão físico
titulado pelo Cliente. Esta operação permite
efetuar compras na internet com um cartão
“virtual”

MillenniumBCP - Pagamento Servicos (ou
Compras) - Entidade: xxxxx Referencia:
xxxxxxxxx Montante: (valor a pagar) EUR Codigo Autorizacao: *******

Pagamentos de serviços (ou compras) a
uma Empresa ou Particular, através de uma
Entidade como intermediária do pagamento

MillenniumBCP - Transferencia Nacional IBAN Destino: (conta beneficiária)
Montante: (valor a transferir) EUR - Codigo
Autorizacao:*******

App Millennium

Operação a confirmar

Ativacao da App Millennium em
smartphone/tablet. Codigo de autorizacao

Transferência de valores entre contas no
Millennium bcp ou para outras instituições
bancárias

Registo nas Aplicações (App) do Millennium
bcp. Com este Código confirma a instalação

3D Secure

*******. Contacte o Banco caso nao tenha
solicitado este codigo.

da App num telemóvel ou tablet. Por
segurança, e após este registo o Millennium
envia outro SMS com o seguinte conteúdo
“Concluiu com sucesso a instalacao e
ativacao da App Millennium no
smartphone/tablet (identificação do
equipamento), que lhe permitira o acesso e
movimentacao das suas contas.”

Para autorizar a compra efetuada no
comerciante (nome do vendedor/entidade)
no valor de (código da moeda e montante),
introduza o Codigo de Autorizacao *******

Compra efetuada com cartão da rede Visa
ou da rede Mastercard em lojas online
(sites)

Se não reconhecer, ou mesmo, não compreender o conteúdo do SMS emitido pelo Millennium bcp, contacte-nos através do
telefone 707 50 24 24 (atendimento personalizado 24 horas por dia).
Consulte as nossas recomendações de Segurança para um acesso seguro ao site do Millennium bcp em www millenniumbcp pt,
menu M » Tudo sobre: Segurança.

Recordamos que...
Sempre que aceder às suas contas bancárias através do homebanking do Millennium bcp, verifique que o
endereço se inicia por https: //ind millenniumbcp pt/ (no acesso a Particulares) e
https: //emp millenniumbcp pt/ (no acesso a Empresas) e que, no final do endereço, se encontra um cadeado,
conforme:

A proteção dos seus dados, património, computador e equipamentos móveis depende de si! Ajude-nos a
reduzir o phishing e reencaminhe os emails fraudulentos/suspeitos de que for alvo para
mensagens fraudulentas@millenniumbcp pt.

Sempre que detete alguma situação que lhe pareça suspeita ou necessite de esclarecimentos, por favor contacte-nos através do
telefone 707 50 24 24 (atendimento personalizado 24 horas por dia).

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 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.

Versão portuguesa

Beware because it is possible to
prevent phishing!
When you are making transactions on Millennium bcp’s website
or on other websites, you should carefully read the contents of
the Authorisation Code send by SMS, as the transaction data
are described in the text message.

Here are some examples of Authorisation Codes sent by
Millennium bcp:

SMS Content

Millenniumbcp pt website

Millennium App

Transaction to confirm

MillenniumBCP - MB NET Temporary card Card Number: (last 4 digits of your card) Amount: (amount chosen) EUR Authorisation Code: *******

Creation of a temporary virtual card using
MBNet, associated to an actual card owned
by the Customer. This operation enables
shopping online with a virtual card

MillenniumBCP - Service Payment (or
Purchases) - Entity: xxxxx Reference:
xxxxxxxxx Amount: (amount payable) EUR
- Authorisation Code: *******

Payment of bills (or purchases) to a
Company or Individual person, using an
Payment Entity as intermediary for the
payment

MillenniumBCP - Domestic transfer - IBAN:
(Beneficiary account) Amount: (amount
payable) EUR - Authorisation Code:*******

Transfer of amounts between accounts
within Millennium bcp or to other banking
institutions

Millennium App registration on a
samrtphone/tablet. Authorisation
Code:*******. If you did not request this code,
please contact the Bank.

Register Millennium bcp’s Applications
(App) With this Code you confirm the
installation of the App on a mobile phone or
tablet. For security reasons, after the
registration, Millennium bcp sends another
SMS saying the following “You have
concluded the registration of Millennium App
on smartphone/tablet (device identification)
successfully. You are now able to access
and use your accounts.”

3D Secure

Para autorizar a compra efetuada no
comerciante (nome do vendedor/entidade)
no valor de (código da moeda e montante),
introduza o Codigo de Autorizacao *******.
(To authorise the purchase to the seller
(name of the seller/entity) amounting to
(currency code and amount), enter the
Authorisation Code*******)

Purchase paid with a Visa Card or
Mastercard Card online (websites)

If you do not recognise or even understand the contents of the SMS sent by Millennium bcp, call us at 707 50 24 24 (personal
assistance 24/7).
Read our recommendations on Security for a safe access to Millennium bcp's website at www millenniumbcp pt, M tab » All about:
Security.

Please be reminded that...
Whenever you access your bank accounts through the Millennium bcp website, check if the address starts
with https: //ind millenniumbcp pt/ (for the Individuals access) and https: //emp millenniumbcp pt/ (for the
Corporate access) and that, at the end of the address bar, a lock is shown, as follows:

The protection of your data, assets, computer and mobile devices depends on you! Help us reducing fishing
by forwarding suspicious e-mail messages sent to you to the e-mail address
mensagens fraudulentas@millenniumbcp pt.

If you ever find something suspicious on millenniumbcp pt or if you need further information about security, please call us on 707
50 24 24 (Personal Assistance 24/7).

Millennium bcp is responsible for this information

This is an automated notification. Please do not reply to this message.We're happy to help you with any questions or concerns you may have and listen to your
suggestions. So that we can provide you best service, please go to the Millennium bcp website or dial 707 50 24 24.
If you call 707 50 24 24 using the landline you will pay a maximum of 0.10 € per minute; if you choose to call us using a mobile phone, the maximum cost per minute will
be of 0.25 €. These charges are subject to VAT.
These e-mails do not grant direct access to the Millennium bcp website, nor do they include links*, nor are they sent to ask for any personal details (namely
access codes). If you do receive any such e-mail, apparently sent by Millennium bcp but not in accordance with the above information, do not reply: delete
and report it immediately to: informacoes clientes@millenniumbcp pt.
If you do not wish to receive such information via e-mail or if you wish to change your e-mail address, please go to the Millennium bcp Homebanking, then chose
"Customize/Email" in the menu option "M Area".
Banco Comercial Português, S.A. Company open to public investment Registered Office: Praça D. João I, 28 - Porto. Share Capital: 5.600.738.053,72 euros Registered
at the Companies Registry Office of Oporto. Single registration and tax identification number 501 525 882.
* Some mail services will, automatically, assume certain words as links, without any liability from Millennium bcp.

