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O amigo do alheio não vai de
férias! 

As redes Wi-Fi gratuitas facilitam o acesso à internet e
também o “trabalho” dos cibercriminosos.

Este tipo de ligação é bastante conveniente mas... pouco
segura!

Evite utilizar redes Wi-Fi gratuitas para aceder a sites que
solicitem a introdução de informações sensíveis, incluindo
redes sociais, compras online e homebanking. Neste tipo de
acessos utilize sempre a rede de dados do seu equipamento
móvel.

Encerre a sua sessão no final do acesso ou termine sempre as
aplicações ativas no seu equipamento. 

O seu telemóvel, PC ou tablet são equipamentos pessoais,
que contêm informação sensível e privada, pelo que... não
“abra a porta” a qualquer um! 

Mantenha a sua privacidade em segurança!

 

 
 
 

Chave Móvel Digital

O millenniumbcp pt já tem autenticação por Chave Móvel Digital (CMD)!

A partir de agora pode aceder a millenniumbcp pt com as suas credenciais de acesso personalizadas ou com Chave Móvel
Digital! 

Para aceder basta inserir o número de telemóvel e o PIN da Chave Móvel Digital, recebendo de seguida um SMS de



autenticação.

Pode solicitar a sua Chave Móvel Digital em autenticacao gov pt ou presencialmente num balcão de atendimento Espaço do
Cidadão.

Adequamos o nosso serviço para corresponder às suas expectativas!

 
 

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!

 

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).

Se ligar para o 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.

 
 

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

 

Thieves don’t go on holidays! 

Free Wi-Fi networks make it easy for you to be online and
also for cyber-criminals to do their job.



This type of connection is rather convenient but... not safe!

Avoid using free wi-fi networks to open any website that
requires sensitive information, including social networks, online
shopping or banking. For these accesses, always use the
network provided by your mobile operator.

Logout before leaving the page or close down active apps on
your smartphone/tablet. 

Your mobile phone, PC or tablet are personal equipment
containing sensitive and private information. So.... do not
“open the door” to anybody! 

Keep your privacy safe!

 

 
 
 

Chave Móvel Digital

Millennium bcp already provides access to the website through authentication with the Chave Móvel Digital (CMD)!

From now on you may go to millenniumbcp pt using your access codes or authenticate with the Chave Móvel Digital!

To access all you have to do is enter your mobile phone number and the PIN of the Mobile Digital Key, receiving, afterwards, an
authentication SMS.

You may request your Mobile Digital Key at autenticacao gov pt or in person at the customer services of Espaço do Cidadão
(Citizen Area).

We are always innovating to meet your expectations!

 
 

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!

 

Whenever you detect any situation that seems suspicious or if you need further information please call us on 707 50 24 24
(Personal Assistance 24/7).

Calls to 707 50 24 24 are charged at a maximum of 0.10€ per minute if using a land line; if you call this number using a mobile
network the maximum charge per minute will be 0.25€. These charges are subject to VAT.

 
 

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.
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