QUANDO SER
PRESTIGE
SIGNIFICA
REDUZIR
CUSTOS
Solução integrada de produtos
e serviços bancários
Com o Programa Prestige tem ao dispor um
conjunto de produtos que facilitam o seu dia a dia,
acompanhamento personalizado e serviços
exclusivos para a gestão do seu património.

PROGRAMA PRESTIGE Solução integrada de produtos e serviços bancários
A EXCLUSIVIDADE QUE GERA REDUÇÃO DE CUSTOS
SEGUROS PRESTIGE

CARTÕES PRESTIGE

4 PROTEÇÕES PARA SI
E PARA A SUA FAMÍLIA

UM ESTILO DE VIDA ÚNICO
CONTA À ORDEM:
Isenção da comissão de manutenção de conta à ordem
onde está associado o Programa Prestige e das contas
filhas agregadas (máximo de 5 contas), no valor de
5,20€ por conta/mês.
2 CARTÕES PRESTIGE DÉBITO isentos de comissão
de disponibilização (anuidade), no valor de 23,50€ cada.
2 CARTÕES DE CRÉDITO PRESTIGE - TAEG 15,7%
isentos de comissão de disponibilização (anuidade)
no valor de 50€ cada.
TAEG de 15,7% e TAN de 10,500% para limite de
crédito de 2.500€ pago em 12 prestações mensais
iguais de capital acrescidas de juros e encargos.
Comissão de disponibilização: 50€. Sujeito a decisão
de crédito.

Seguro de Responsabilidade Civil Familiar:
com um capital máximo de 150.000€ por anuidade,
com um sublimite de 25.000€ por lesado.
Seguro de Assistência na Urgência Médica
ao Domicílio: para o titular do Programa Prestige e para
o agregado familiar, este seguro é válido em todo o
território nacional (com exceção dos Açores onde a
cobertura se circunscreve à ilha de São Miguel).
A sua utilização pressupõe o copagamento de 10€ por
consulta. O serviço de assistência por urgência médica
pode ser solicitado pelo telefone 210 347 933 (nos dias
úteis, das 20h às 7h; aos sábados, domingos e feriados,
24h por dia).
Seguro de Roubo de Computador Portátil:
Para o primeiro titular da conta de depósitos
à ordem associada ao Programa Prestige,
com um capital de 600€ por anuidade.

1 CARTÃO FREE WEB: isento de comissão de
disponibilização (anuidade), no valor de 10€

Seguro Multirriscos Equipamento Eletrónico
Informático: Para o primeiro titular do Programa
Prestige, com um capital de 600€ por anuidade
e uma franquia de 50€ por sinistro.

ou 1 CARTÃO FREE JÚNIOR isento de comissão
de disponibilização (anuidade), no valor de 10€.

OUTROS SEGUROS

Condições especiais na subscrição de Seguros no
âmbito da Campanha Vantagem Família. Informe-se
em www.millenniumbcp.pt ou junto do seu gestor.

REDUÇÃO DE CUSTOS

VEJA COMO PODE REDUZIR A COMISSÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTA
PACOTE DO PROGRAMA PRESTIGE
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Programa Prestige: solução integrada de produtos e serviços bancários com uma comissão de manutenção de conta
pacote mensal de 5€ ou 6€ em função da idade e do envolvimento financeiro do Cliente com o Banco, caso contrário
a comissão será 15€. O acesso ao escalão de preço mais baixo, 5€, exige a adesão ao serviço de documentos digitais.

PROGRAMA PRESTIGE Solução integrada de produtos e serviços bancários
VANTAGENS ADICIONAIS PARA A GESTÃO DO SEU DIA A DIA
GESTOR PRESTIGE
O Programa Prestige coloca à sua disposição um
interlocutor profissional que privilegia o
acompanhamento personalizado: um Gestor que o
conhece e assegura a gestão da sua relação bancária
com o Millennium bcp. Este profissional executa as
suas decisões de investimento, tornando mais eficiente
e simples a gestão do seu património.

DOSSIER PRESTIGE
Permite o acesso a informação detalhada sobre a sua
conta de depósitos à ordem e produtos associados,
nomeadamente, caso se aplique, informação sobre
carteira de investimento, distribuição dos
investimentos por classes de ativos e datas de
vencimentos. Esta ferramenta proporciona uma visão
integrada do património e ajuda no planeamento dos
investimentos futuros.

VANTAGENS ADICIONAIS
TRANSFERÊNCIAS SEPA + NOS CANAIS
AUTOMÁTICOS
Isenção do pagamento de comissões nasTransferências a
crédito SEPA + e Ordem Permanente SEPA +, em Euros
(caráter não urgente), destinadas a países aderentes à SEPA
(27 países da UE, os 3 três da EEA (Área Económica
Europeia) fora da União Europeia - Islândia, Noruega e
Liechtenstein – e ainda, Suíça, Mónaco, S. Marino, Andorra,
Vaticano e Reino Unido) ou Moedas abrangidas pelo
Regulamento (CE) n.º 924/2009 (Euros, Coroa Sueca e Leu
Romeno) desde que ordenadas com indicação do NIB, ou
do IBAN (consoante o canal da receção da ordem de
transferência), e efetuadas em canais automáticos (ATM,
máquinas da rede interna de self-banking do Millennium bcp,
atendimento telefónico automatizado (VRS), App Millennium
e em www.millenniumbcp.pt), por débito da conta aderente,
em número ilimitado, sujeitas aos limites específicos de cada
canal e até ao valor máximo de 99.999,99 € por transação
(ou contravalor se em Coroa Sueca ou Leu Romeno).
Corresponde a um valor de 1,10€/transferência.

TRANSFERÊNCIAS MB WAY NA APP MILLENNIUM
Isenção de comissão de transferência MB WAY,
ordenada a partir da App Millennium, no valor de 0,1%
ou 0,2% sobre o montante da transferência, consoante
ordenadas a partir de cartão de débito ou de crédito
respetivamente, mesmo para operações superiores a
30€ ou ao total de 150€ ou 25 transferências no mês.
Isenção do pagamento das despesas pela emissão
de até 1 grupo de 5 cheques cruzados, não à ordem,
por mês, através das máquinas da rede interna de self
banking do Millennium bcp, com um valor máximo
de 7,25€/mês. Sujeito a decisão de crédito.
Cofre de Aluguer: redução de 20% no valor da
comissão de aluguer anual (comissão correspondente
a um valor máximo de 250€/ano).
O titular do Programa Prestige pode agregar à Conta
Prestige até cinco contas à ordem desde que entre
o(s) Titular(es) exista um vínculo de parentesco de
primeiro e segundo grau da linha reta (pais e filhos,
avós e netos), e/ou um vínculo matrimonial não
dissolvido ou uma união de facto comprovável.
Estas contas beneficiam de Isenção de Comissão de
Manutenção de Conta Esta isenção correspondente
a um valor máximo de 5,20 €/mês. Este benefício não
é aplicável a contas agregadas classificadas como
Conta Serviços Mínimos Bancários, Conta Recheio
Particulares e Conta Base.
Isenção de pagamento de comissão nas
Transferências Millennium bcp Transferências internas
entre a conta de depósitos à ordem do Programa
Prestige e as contas agregadas isentas do pagamento
da comissão prevista no preçário, independentemente
do canal utilizado.

Novo Cliente: montante mínimo de abertura de
conta é de 250€.

Informe-se em millenniumbcp.pt ou junto do seu Gestor.
Publicidade. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual
legalmente exigida.

Todas as comissões referidas neste documento são acrescidas de Imposto do Selo.
Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do
Porto, com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 4.725.000.000 de Euros. Agente de
Seguros registado com o n.º 419527602, junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) - Data da Inscrição:
21/01/2019. Autorização para mediação de seguros dos Ramos Vida e Não Vida. Informações e outros detalhes do registo podem ser
verificados no Site da ASF. O Mediador não está autorizado a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador nem a receber prémios
de seguro para serem entregues ao Segurador. O Mediador não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato do seguro, que são
integralmente assumidos pelo Segurador.
91 827 24 24 • 93 522 24 24 • 96 599 24 24 (chamada para rede móvel nacional)
(+ 351) 21 005 24 24 (chamada para rede fixa nacional)
Atendimento personalizado 24h. O custo das comunicações depende do tarifário acordado com o seu operador.
Ageas Portugal - Companhia de Seguros, S.A., sede Praça Príncipe Perfeito 2, 1990-278 Lisboa. Matrícula / Pessoa
Coletiva 503454109. CRC Porto. Capital Social 7.500.000 Euros. Registo ASF n.º 1129, verificável no Site da ASF.

