PLANO MAIS
COLABORADOR

DESCUBRA UM PLANO CHEIO DE VANTAGENS
Para si que trabalha numa Empresa com acordo comercial e tem o seu ordenado no Millennium bcp:

MAIS VANTAGENS
PARA O SEU DIA A DIA
SOLUÇÕES INTEGRADAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS
Adesão a uma Solução Millennium GO!, Cliente Frequente
ou Programa Prestige a um preço reduzido na comissão
de manutenção de conta pacote mensal.

MAIS VANTAGENS
PARA A SUA SEGURANÇA

MAIS VANTAGENS
PARA OS SEUS PROJETOS
SOLUÇÕES DE CRÉDITO HABITAÇÃO
SOLUÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL
SOLUÇÕES DE CRÉDITO AUTOMÓVEL

SEGUROS

Acesso a condições preferenciais de financiamento.

Descontos nos Seguros Médis e Médis Dental (Saúde),
Homin (Multirriscos Habitação),
Yolo! (Vida Risco) entre outros.

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

MAIS VANTAGENS
PELO SEU ORDENADO

MAIS VANTAGENS
EM SER NOSSO CLIENTE

MAIS VANTAGENS
NO MUNDO DIGITAL

CRÉDITO VANTAGEM ORDENADO

ABERTURA DE CONTA

Saiba mais

APP MILLENNIUM
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Escolha a solução que melhor se adequa ao seu perfil
Saiba como pode beneficiar de um preço reduzido:

Millennium GO!

Cliente Frequente

Para os jovens dos 18 aos 30 anos,
a comissão de manutenção de conta
pacote mensal é de apenas 1€

Para as famílias, a comissão de
manutenção de conta pacote mensal
é de 4€ (em vez de 4,5€) ou 6€

Programa Prestige

Para quem quer ter um
acompanhamento personalizado,
a comissão de manutenção
de conta pacote mensal é de 4€
(em vez de 4,5€ ou 6€)

Adira já a uma Solução Integrada e usufrua ainda de 1€ de comissão de manutenção de conta pacote mensal durante 3 meses se for um novo Cliente.
Campanha válida até 31 de dezembro de 2021.
O Millennium GO! tem uma comissão de manutenção de conta pacote
de 3,5€/mês.
Critério de desconto: Cliente 1º titular que domicilie o ordenado de valor
igual regular ou superior a 500€ e adira ao extrato digital – comissão de
manutenção de conta pacote mensal de 1€.
O Cliente Frequente tem uma comissão de manutenção de conta pacote
mensal de 4,5€ e 6€ que varia em função do envolvimento financeiro com
o Banco. Caso contrário, a comissão é de 8€.
Critérios de desconto Plano Mais Colaborador: Cliente 1º titular que domicilie o
ordenado de uma empresa com acordo comercial – comissão de manutenção
de conta pacote mensal de 4€ ou 6€, de acordo com o seguinte:
Comissão
6€
4,5€ 4€

Ordenado ≥ 500€
Ordenado ≥ 500€ e Faturação em cartões ≥ 150€/mês ou PF ≥ 7.500€

O Programa Prestige tem uma comissão de manutenção de conta pacote
mensal de 4,5€ e 6€ que varia em função da idade e do envolvimento
financeiro com o Banco. Caso contrário, a comissão é de 15€.
Critérios de desconto Plano Mais Colaborador: Cliente 1º titular que domicilie
o ordenado proveniente de uma empresa com acordo comercial – comissão
de manutenção de conta pacote mensal de 4€, de acordo com o seguinte:

Comissão

≥18 e <35 anos

≥35 e <45 anos

≥45 anos

6€ 4€

PF ≥20.000€ ou
Ordenado ≥1.500€

PF ≥35.000€ ou
Ordenado ≥2.000€

PF ≥50.000€ ou
Ordenado ≥2.500€

4,5€ 4€

PF ≥20.000€ +

PF ≥35.000€ +

PF ≥50.000€ +

Ordenado ≥500€ ou Faturação em cartões ≥500€/mês

PF=Património Financeiro: Somatório dos saldos médios das contas à ordem do
1º titular e das poupanças e investimentos associados à(s) mesma(s); Faturação
em cartões: Não serão considerados, para efeitos do cálculo de faturação mensal
de cartões de débito e/ou crédito, levantamentos, transações de cash advance,
cartão Free-refeição e cartões de Clientes não depositantes (ex: Amex e TAP).
Os cartões de Clientes não depositantes serão considerados quando associados
à conta à ordem.
Sujeito a política de aceitação de Clientes. Montante mínimo de abertura: 250€.
Custos de manutenção de conta: 5,20€/mês (acresce imposto do Selo).

SOLUÇÕES INTEGRADAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS
Conheça os benefícios de cada uma das soluções

Comissão
de manutenção
de conta à ordem

Millennium GO!

Comissão
de disponibilização
de cartões de débito

1 Mastercard Débito GO!

Comissão
de disponibilização
de cartões de crédito

Comissão
de transferências
SEPA+ em canais
automáticos

Comissão
de transferências
MB WAY efetuadas
na App Millennium

Seguros

• Responsabilidade Civil Familiar
• Roubo na Pessoa

Isento

Isento
nos montantes que
excedam os limites
máximos definidos
por lei para isenção

1 GO!
TAEG 14,6%

Isento

Isento

(5,20€/mês)

(18€/ano)

Cliente Frequente

2 Mastercard Débito

Isento

(1,10€/transferência)

2 Classic
TAEG 12,5%

Isento

Isento

Isento

Isento

(5,20€/mês)

(19,5€/ano/cartão)

(10€/ano/cartão)

(1,10€/transferência)

2 Prestige Débito

2 Prestige

Programa Prestige

TAEG 15,6%
Isento

Isento

Isento

Isento

(5,20€/mês)

(20€/ano/cartão)

(50€/ano/cartão)

(1,10€/transferência)

CARTÕES DE CRÉDITO
Classic: TAEG 12,5% e TAN 9,600% para limite de crédito de 1.500€ pago
em 12 prestações mensais iguais de capital acrescidas de juros e encargos.
Comissão de disponibilização 10€. Sujeito à análise de risco de crédito.
GO!: TAEG 14,6% e TAN 13,100% para limite de crédito de 1.500€ pago em
12 prestações mensais iguais de capital acrescidas de juros e encargos.
Comissão de disponibilização 0€. Sujeito a análise de risco de crédito.

Prestige: TAEG 15,6% e TAN 9,600% 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 à análise de risco de crédito.
A emissão de cartão de crédito depende da prévia adesão e subscrição das
correspondentes Condições Particulares e Condições Gerais de Utilização.
TRANSFERÊNCIAS MB WAY NA APP MILLENNIUM
Isenção do pagamento da comissão no valor de 0,1% ou 0,2% sobre

Gestor
dedicado

---

(0,1% ou 0,2% s/ montante
da transferência)
Isento
nos montantes que
excedam os limites
máximos definidos
por lei para isenção

• Assistência na Urgência Médica
ao Domicílio
• Responsabilidade Civil Familiar

(0,1% ou 0,2% s/ montante
da transferência)

Isento
nos montantes que
excedam os limites
máximos definidos
por lei para isenção
(0,1% ou 0,2% s/ montante
da transferência)

• Assistência na Urgência Médica
ao Domicílio
• Responsabilidade Civil Familiar
• Roubo de Computador Portátil
• Multirriscos Equipamento Eletrónico
Informático

o montante da transferência consoante seja realizada com cartão de
débito ou crédito respetivamente nos montantes que excedam 30€ por
operação, ou 150€ transferidos no mês, ou 25 transferências efetuadas
no mês.
Todas as comissões referidas são acrescidas de Imposto do Selo.
Publicidade. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e
contratual legalmente exigida.

---
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Beneficie de condições específicas de financiamento

NOVOS FINANCIAMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

TAEG 1,9% | TAEG 1,1% com vendas associadas facultativas

TAEG 1,7% | TAEG 1,0% com vendas associadas facultativas1

• Spreads desde 1%.

• Isenção de todas as Comissões Iniciais - Dossier, Formalização e Avaliação – valor atual de
748,80€

1

• Isenção da Comissão de Formalização (208€)

• Comparticipação da comissão de reembolso antecipado em OIC até ao máximo de 0,50% do
capital transferido
• Isenção das despesas do contrato de mútuo com hipoteca do Crédito Habitação transferido,
quando celebrado por Documento Particular Autenticado
Condições válidas exclusivamente para transferências de Outras Instituições de Crédito, se o montante total
da operação for igual ou superior a 50.000€ e o prazo igual ou superior a 10 anos.
Propostas aprovadas até 31 de dezembro de 2021 e contratadas até 31 de janeiro de 2022.

Condições aplicáveis no caso de existirem vendas associadas facultativas que pressupõe a detenção dos seguintes produtos: Domiciliação de vencimento na conta associada ao empréstimo; Cartão de crédito com utilização mínima de 100€/mês – TAEG de 12,5%2;
Seguro multirriscos associado ao crédito na Ocidental Seguros 3; Seguro vida associado ao crédito na Ocidental Vida 3.

1

NOVOS FINANCIAMENTOS – Exemplo para um consumidor de 30 anos: Financiamento de 100.000€, com hipoteca; valor de avaliação 150.000€; LTV 67%; prazo de
30 anos. Produto Prestação indexada, finalidade Aquisição. Despesas de contrato
470€; Imposto do Selo de abertura de crédito 600€; Prémio de Seguro Multirriscos,
com pagamentos mensais de 8,61€.
TAEG SEM VENDAS ASSOCIADAS FACULTATIVAS 1,9% – TAN variável de 1,258%
(Euribor 12 meses de setembro de 2021 de -0,492% e spread base de 1,75%), com
Comissões Iniciais (Comissão de Dossier, Formalização e Avaliação) de 748,80€,
Prémio de Seguro de Vida mensal médio de 13,78€; 360 prestações mensais de
333,63€ – Montante Total Imputado ao Consumidor de 129.985,70€.
TAEG COM VENDAS ASSOCIADAS FACULTATIVAS 1,1% – TAN variável
de 0,508% (Euribor 12 meses de setembro de 2021 de -0,492% e spread
contratado de 1%) com comissões iniciais (Comissão de Dossier e Avaliação)
540,80€; Comissão de Formalização isenta; Prémio de Seguro Vida
mensal médio de 13,15€; 360 prestações mensais de 299,54€ – Montante
Total Imputado ao Consumidor de 117.279,95€. Pressupõe a detenção dos
seguintes produtos: • Domiciliação de vencimento na conta associada ao
empréstimo; Cartão de crédito com utilização mínima de 100€/mês – TAEG
de 12,5%2; Seguro multirriscos associado ao crédito na Ocidental Seguros3;

Seguro vida associado ao crédito na Ocidental Vida3.
Cartão de Crédito Classic: TAEG de 12,5% e TAN de 9,600% para limite de
crédito de 1.500€ pago em 12 prestações mensais iguais de capital acrescidas
de juros e encargos. Comissão de disponibilização de cartão 10€. Acresce
Imposto do Selo. Sujeito à análise de risco de crédito.
TRANSFERÊNCIAS – Exemplo para um consumidor de 30 anos –
Financiamento de 100.000€, com hipoteca; valor de avaliação 150.000€; LTV
67%; prazo de 30 anos. Produto Prestação Indexada; finalidade Transferência
de Crédito; Comissões Iniciais (Comissão de Dossier, Formalização e
Avaliação) isentas; Despesas de Contrato (Certidão On-line e Cancelamento
de Hipoteca) 65€; Prémio de Seguro Multirriscos com pagamentos mensais
de 8,61€.
TAEG SEM VENDAS ASSOCIADAS FACULTATIVAS 1,7% – TAN variável
de 1,258% (Euribor 12 meses de setembro de 2021 de -0,492% e spread
base de 1,75%); Prémio de Seguro de Vida mensal médio de 13,78€; 360
prestações mensais de 333,63€ – Montante Total Imputado ao Consumidor
de 128.231,90€.
TAEG COM VENDAS ASSOCIADAS FACULTATIVAS 1,0% – TAN variável de 0,508%
(Euribor 12 meses de setembro de 2021 de -0,492% e spread contratado de 1%);

2

Prémio de Seguro Vida mensal médio de 13,15€; 360 prestações mensais de
299,54€; Montante Total Imputado ao Co nsumidor de 115.734,15€.
Pressupõe a detenção dos seguintes produtos: • Domiciliação de vencimento
na conta associada ao empréstimo • Cartão de crédito com utilização mínima
100€/mês – TAEG de 12,5%2 • Seguro multirriscos associado ao crédito na
Ocidental Seguros3 • Seguro vida associado ao crédito na Ocidental Vida3.
3
Publicidade. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Seguros comercializados por Ocidental – Companhia
Portuguesa de Seguros, S.A. e Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros
de Vida, S.A.
Sujeito a análise de risco de crédito.
O crédito é concedido pelo Banco Comercial Português S.A., sem intermediação de crédito, e é garantido por hipoteca de imóvel. A concessão de
crédito está sujeita às regras macroprudenciais do Banco de Portugal. A
taxa de juro aplicada (TAN) pode assumir valores negativos em função da
evolução do respetivo indexante.
Sujeito a política de aceitação de Clientes. Montante mínimo de
abertura: 250€. Custos de manutenção de conta: 5,20€/mês (acresce
Imposto do Selo).
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Realize os seus sonhos com a nossa ajuda

CRÉDITO PESSOAL MILLENNIUM
TAEG 10,7% | TAN 8,500%

CRÉDITO PESSOAL ONLINE
TAEG 10,8% | TAN 7,500%

Desperte os seus projetos com o crédito pessoal Millennium.
Desconto de 50% na Comissão de Dossier

A forma mais simples de ter crédito

• Prazos de 12 a 84 meses

• Prazos entre 12 e 84 meses

• Montantes de 1.000€ a 75.000€

• Montante de 1.000€ a 15.000€

Crédito Pessoal Millennium – TAEG 10,7%, TAN 8,500%, com uma
prestação mensal de 160,08€ para um financiamento de 10.000€ a 84
meses. Montante total imputado ao consumidor de 13.866,72€, incluindo
comissão de dossier (150€), juros e Imposto do Selo pela utilização do
crédito, sobre os juros e comissões.
Crédito Pessoal Online - TAEG 10,8%, TAN de 7,500%, uma prestação de

100,90€ para um financiamento de 5.000€ a 60 meses. Montante total
imputado ao consumidor de 6.342,00€, incluindo comissão de dossier
(150€), juros e Imposto do Selo pela utilização do crédito, sobre os
juros e comissões.
Análise do pedido online. O pedido de empréstimo é analisado online.
Em caso de aprovação, a contratação do crédito pessoal é feita online
e o montante solicitado será creditado na conta à ordem.

Sujeito a análise de risco de crédito e às recomendações macroprudenciais do Banco de Portugal.
Condições de crédito em vigor até 31 de dezembro de 2021.
Todas as comissões referidas são acrescidas de Imposto do Selo.
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SOLUÇÕES DE CRÉDITO AUTOMÓVEL

SOLUÇÕES
INTEGRADAS

SOLUÇÕES
CRÉDITO
HABITAÇÃO

SOLUÇÕES
CRÉDITO
PESSOAL

SOLUÇÕES
CRÉDITO
AUTOMÓVEL

Soluções para compra de carro

LEASING AUTOMÓVEL (VIATURAS NOVAS)

CRÉDITO AUTOMÓVEL (VIATURAS USADAS)

TAEG 3,0% | TAN 2,758%

TAEG 7,8% | TAN 6,000%

Uma solução flexível para adquirir o seu carro novo.
Desconto de 50% na Comissão de Dossier

O seu novo carro não tem de ser um carro novo.
Desconto de 50% na Comissão de Dossier

• Prazo de 12 a 96 meses

• Até 30.000€

• Taxa indexada à Euribor a 12M

• Prazo de 12 a 84 meses

• Spreads desde 3,25%

• Sem entrada inicial

• Entrada inicial desde 10%

TAEG 3,0% para um exemplo de um contrato de Leasing Automóvel de
20.000€ (PVP), prazo de 84 meses, entrada inicial de 20%, valor residual
de 5% e prestação mensal de 201,04€. Taxa anual nominal de 2,758%,
tendo como referência a Euribor a 12 meses na base 360 dias (média
aritmética simples das cotações diárias de setembro de 2021 com
arredondamento à milésima) de -0,492%, acrescida de um spread de
3,25% (spread definido em função do perfil de risco do Cliente, valor de
entrada inicial e prazo da operação). Montante total imputado ao consumidor de 21.784,72€, incluindo juros, comissão de dossier (80€), comissão de final de contrato (60€) e Imposto sobre o Valor Acrescentado
sobre rendas e comissão.

TAEG 7,8% para um exemplo de um contrato de Crédito Automóvel de
10.000€, prazo de 84 meses e prestação mensal de 147,24€. Taxa anual
nominal de 6,000%. Montante total imputado ao consumidor de
12.802,31€, incluindo juros, comissão de dossier (125€) e Imposto do
Selo pela utilização do crédito, sobre os juros e comissão.
Sujeito a análise de risco de crédito, às recomendações macroprudenciais do Banco de Portugal e à política de aceitação de Clientes.
Condições de crédito em vigor até 31 de dezembro de 2021.
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MAIS VANTAGENS
PARA A
SUA SEGURANÇA
SEGUROS MILLENNIUM

SEGUROS

SOLUÇÕES
INTEGRADAS

SOLUÇÕES
CRÉDITO
HABITAÇÃO

SOLUÇÕES
CRÉDITO
PESSOAL

SOLUÇÕES
CRÉDITO
AUTOMÓVEL

SEGUROS

Troque o Incerto pelo Certo

SEGURO MÉDIS (SAÚDE)

SEGURO DE VIDA YOLO! (VIDA RISCO)

Desconto de 5% no prémio, na 1ª anuidade do contrato
de seguro, válido para novas subscrições efetuadas
no Site do Millennium bcp ou em qualquer
Sucursal Millennium.

Desconto de 5% durante toda a vigência do contrato
de seguro, válido para novas subscrições efetuadas em
qualquer Sucursal Millennium.

Várias opções de proteção, para que possa escolher
a que melhor se adapta a si e à sua família;

Subscrição de capitais mais altos em coberturas para
utilização durante a vida, do que na cobertura de morte;

Serviço pessoal de saúde completo e próximo que
permite o acesso ao Médico Assistente Médis, à Linha
Médis, ao Médico Online e à rede Médis, entre
outras vantagens;

Possibilidade de proteção de uma vasta abrangência de
doenças graves, nomeadamente, doenças oncológicas
e coronárias.

Flexibilidade de escolha de coberturas e capitais;

SEGURO MÉDIS DENTAL (SAÚDE ORAL)

HOMIN (SEGURO MULTIRRISCOS HABITAÇÃO)

Desconto de 5% no prémio, na 1ª anuidade do contrato
de seguro, válido para novas subscrições efetuadas
no Site do Millennium bcp ou em qualquer
Sucursal Millennium.

Desconto de 5% no prémio, na 1ª anuidade do contrato
de seguro, válido para novas subscrições efetuadas
no Site do Millennium bcp ou em qualquer Sucursal
Millennium.

Médis Dental, um seguro inovador que financia os
principais motivos que o levam ao dentista.

3 níveis de proteção (Base, Regular e Premium);
Proteção da sua casa (imóvel e recheio) e das pessoas
que nela habitam;
Um conjunto alargado de serviços de assistência para
facilitar o seu dia a dia.

Existem exclusões previstas nas apólices. Publicidade. A informação sobre seguros
não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Seguros comercializados por Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A.
e Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A.
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MAIS VANTAGENS
PELO SEU ORDENADO
DOMICILIAÇÃO DE ORDENADO

CRÉDITO VANTAGEM ORDENADO
Tenha um mês mais equilibrado, antecipando
o ordenado do mês seguinte.
O Crédito Vantagem Ordenado permite ter disponível na sua conta, no dia 1 de
cada mês e de forma automática, um valor equivalente ao seu ordenado, para ir
usando sempre que precisar.
É simples e muito útil! Mesmo que não precise agora, é bom contar com esta
“almofada” para qualquer imprevisto.
CRÉDITO VANTAGEM ORDENADO
TAEG 12,8%
ANTECIPAR É UMA GRANDE VANTAGEM!
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O FIM DO MÊS
OBRIGA A GINÁSTICA?
Crédito Vantagem Ordenado
TAEG 12,8%

Faça o seu pedido de crédito numa Sucursal perto de si.

Condições válidas até 31 de dezembro de 2021.

Para um exemplo de um montante utilizado de 1.500€, durante 90 dias à TAN
de 11,600%, os juros serão de 43,50€ acrescidos de Imposto do Selo sobre os
juros de 1,74€, a que corresponde uma taxa anual efetiva global (TAEG) de
12,8%. Isenção de Imposto do Selo pela utilização do crédito até ao montante do
salário mensal creditado na conta. Sujeito a decisão de crédito e celebração de
contrato de Crédito Vantagem Ordenado.

Tenha um mês mais equilibrado,
antecipando o ordenado do mês seguinte.
O Crédito Vantagem Ordenado permite ter disponível na sua
conta, no dia 1 de cada mês e de forma automática, um valor
equivalente ao seu ordenado, para ir usando sempre que
precisar.
É simples e muito útil! Mesmo que não precise agora, é bom
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MAIS VANTAGENS
EM SER
NOSSO CLIENTE
ABERTURA DE CONTA

ABERTURA DE CONTA
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Abrir conta é simples e rápido
Descubra um Banco ágil e moderno com soluções para cada momento da sua vida. Um Banco simples, próximo e que apoia
os seus projetos. Pode abrir conta em qualquer lugar, na App, no Site ou numa Sucursal Millennium.

APP

NUMA SUCURSAL

PARA OS QUE GOSTAM DE FAZER AS COISAS EM QUALQUER LUGAR, NA APP É FÁCIL
ABRIR CONTA.

AGORA PODE ABRIR CONTA APENAS COM O CARTÃO DE CIDADÃO!

Para começar precisa de:
Preencher os seus dados - Tenha consigo o cartão de cidadão e comprovativos de morada
(com menos de 6 meses) e de entidade patronal (com menos de 3 meses). Defina os seus dados
de contacto.
Fazer o upload dos documentos - Adicione os comprovativos de morada e entidade patronal
(fomatos PDF, JPGE ou PNG até 10MB).
Realizar uma videochamada - Poderá realizar a videochamada no momento que lhe for mais
conveniente. Disponível dias úteis das 8h às 23h e fins-de-semana e feriados das 10h às 18h.

FAÇA JÁ O DOWNLOAD DA APP E TORNE-SE UM MILLENNIUM

O protocolo com a AMA (Agência para a Modernização Administrativa) permite, mediante
a leitura do cartão de cidadão e autorização do Cliente, obter todos os dados necessários
para abrir conta de forma mais rápida, cómoda e simples. Caso não possua Cartão de Cidadão
ou o Banco não obtenha a sua autorização para leitura do cartão de cidadão,
são necessários os seguintes documentos:
Documentos de Identificação - Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade/Passaporte/Título
de Autorização de Residência/Documento de identicação válido com fotografia
Comprovativo de número Fiscal - Cartão de Contribuinte
Comprovativo de morada - Recibo de água, eletricidade, telefone, TV por cabo/Nota
de Liquidação de IRS/Declaração da Junta de Freguesia/Título, cartão ou certificado
de residência/Correspondência oficial endereçada ao Cliente para a morada (com menos
de 6 meses)
Comprovativo de profissão e/ou entidade patronal - Recibo de vencimento/Declaração de
entidade patronal/Recibo verde/Cartão de identificação emitido pela respetiva Ordem Profissional
(com menos de 3 meses);
Desempregados: Declaração do Centro de Emprego ou atestado da Junta de Freguesia
(com menos de 3 meses);
Estudantes Maiores de Idade: Cartão de estudante ou Declaração de Matrícula do atual ano letivo.

A abertura de conta está sujeita à política de aceitação de Novos Clientes.
Montante mínimo de abertura de conta 250€.
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Estes são os produtos que fazem esta App ser do melhor
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Instale e registe-se
na App Millennium
01

02

CARTÕES
Pedir um cartão na App é ainda mais intuitivo e,
o melhor de tudo, com aprovação na hora.
Peça o seu agora!

SIMULADOR DE CRÉDITO HABITAÇÃO
Pedir crédito habitação na App é agora mais simples,
permite-lhe escolher a taxa que mais lhe convém e dá-lhe
todas as informações sobre os custos totais.
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Instalar

Entrar

Pedir códigos

Primeiro, faça
o download da App
na store.

Depois de instalar a App,
toque em “Já sou cliente,
quero usar a App”

Depois, caso não tenha os
códigos de acesso, toque
em “Pedir códigos” e
siga as intruções na App

MB WAY

ASSOCIAÇÃO DE CONTAS

Para tornar tudo ainda mais simples, criámos uma lista
dos seus contactos frequentes no MB WAY.

A App Millennium tem tudo o que precisa, até as contas
dos outros bancos. Centralize e controle tudo a partir
da App Millennium e poupe tempo e espaço.

FUNDOS DE INVESTIMENTO

CRÉDITO PESSOAL COM ASSISTENTE

Se gosta de investir, agora tem uma nova área de
investimentos, onde pode subscrever fundos e
até escolher as áreas de investimento que mais
lhe interessam, como tecnologia, imobiliario,
sustentabilidade ou ouro, entre outras.

O simulador de crédito pessoal agora conta com um
assistente que lhe dá dicas consoante os dados que
insere no simulador, para que consiga a melhor proposta
adaptada às suas necessidades.

Agora que já tem os códigos de acesso,
basta registar-se
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Definir PIN

Inserir códigos

Confirmar

Primeiro, deﬁna um
PIN para entrar
na App

Depois, insira o seu
Código de Utilizador e
os 3 digitos do seu Código
Multicanal

Por ﬁm, vai
receber um código de
autorização por SMS
para confrimar o registo

Mais informações no Site do Millenniumbcp.
Contacte-nos através do nosso e-mail dedicado

Condições válidas até 31 de dezembro de 2021.

Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta, com sede na Praça D. João I, 28, no Porto, com o capital social de 4.725.000.000,00 Euros, matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com
número único de matrícula e de pessoa coletiva 501525882.
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 Internet 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 - +351 21 005 24 24. Atendimento Personalizado 24H.
O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações.
Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. - Av. Dr. Mário Soares, Edif. 10 - Tagus Park - 2744-002 Porto Salvo. Pessoa coletiva nº 501836918, matriculada sob esse número na
Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital social 12.500.000 euros.
Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros Vida, S.A. - Av. Dr. Mário Soares, Edif. 10 - Tagus Park - 2744-002 Porto Salvo. Pessoa coletiva nº 501836926, matriculada sob esse número
na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital social 22.375.000€.
Médis: marca exclusiva e registada dos produtos geridos pela Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A., segurador, ressegurador e gestor do sistema integrado de prestação de cuidados de saúde
subjacentes aos seguros titulados por Apólices por si emitidas ou por outros seguradores sob sua autorização.

