
 

     

Plano Mais Colaborador [Nome da Empresa] 

 

Os colaboradores com ordenados domiciliados no Millennium bcp, têm acesso às seguintes condições 

preferenciais: 

 

 
MAIS PARA O SEU DIA A DIA 

Acesso a uma Solução Integrada de Produtos e Serviços Bancários com preço reduzido na comissão de 

manutenção de conta pacote mensal mediante o envolvimento com o Banco. 

A menção aos Produtos e Serviços do Banco, não dispensa a consulta das Condições Gerais e Particulares de 

cada um desses Produtos e Serviços.   

Campanha válida até 31 de dezembro de 2021.  

CLIENTE FREQUENTE 

Comissão de manutenção de conta | Isenção da comissão de manutenção da própria conta, bem como das 

contas que forem associadas como contas-filhas (até ao máximo de 5). (Reduz o custo de 5.20€/mês) 

2 Cartões Mastercard Débito | Isenção da comissão de disponibilização (anuidade) de dois cartões Mastercard 

Débito (Reduz o custo de até 19,5€/titular/ano) 

2 Cartões de Crédito Classic TAEG de 12,5% | Devolução da comissão de disponibilização (anuidade) de dois 

cartões de crédito Millennium bcp Classic após a primeira compra (Reduz o custo de até 10€/titular/ano) 

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 10€. Acresce Imposto do Selo. Sujeita à 

análise de risco de crédito. 

Comissões nas Transferências Automáticas | Isenção do pagamento de comissões nas transferências em 

euros, coroas suecas ou leus romenos (caráter não urgente ou não imediatas), efetuadas em canais automáticos: 

ATM, Máquinas da rede interna de Self Banking do Millennium bcp, Atendimento telefónico automatizado (VRS), 

Mobile Banking (App Millennium e Mobile Web) e em millenniumbcp.pt. (Reduz o custo de 1,10€/ transferência)  

Isenção do pagamento de comissões MB WAY efetuadas na APP Millennium nos montantes que excedam os 

limites máximos definidos por lei para isenção (0,1% ou 0,2% sobre 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.) 

Cheques | Isenção do pagamento das despesas pela emissão de 1 módulo de 5 cheques cruzados, não à ordem, 

por mês, emitidos nas máquinas SelfBanking do Millennium bcp. Exclui-se o imposto do selo sobre cada cheque 

no valor de 0,05€. Sujeito a decisão de crédito. (Reduz o custo de até 7.25€/mês) 

Seguro de Assistência na Urgência Médica ao Domicílio | Inclui uma Apólice de Seguro de Assistência na 

Urgência Médica ao Domicílio que abrange o seu titular e restantes membros do Agregado Familiar 

Seguro de Responsabilidade Civil Familiar | Inclui uma Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Familiar 

que também abrange o seu Titular e restantes membros do Agregado Familiar. 

____  

Comissão de manutenção de conta pacote mensal | A Adesão à Solução Cliente Frequente implica o pagamento de 

uma comissão de manutenção de conta pacote mensal de: 

• 4€/mês desde que o Cliente 1º titular de conta cumpra uma das seguintes condições: 

- Domicilie o ordenado de valor regular igual ou superior a 500€ e faturação mensal de valor igual ou superior a 150€ 

em cartões, associados à conta à ordem, de débito e/ou crédito em compras (nos terminais de pagamento Automático) 

ou; 

- Possua no Millennium bcp um Património Financeiro igual ou superior a 7.500€. 

• 6€/mês desde que o Cliente 1º titular de conta domicilie o ordenado ou pensão de valor regular igual ou superior a 

500€. 

• 8€, caso não cumpra condições para ter desconto. 

Património Financeiro: média mensal do património financeiro do 1º titular (exceto seguros: saldo pontual de fim do mês) 

e não engloba saldo à ordem nem seguros de empresas. 

Publicidade. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 



MILLENNIUM GO! 

Comissão de manutenção de conta | Isenção da comissão de manutenção de conta. (Reduz o custo de 

5.20€/mês) 

1 Cartão Mastercard Débito GO! | Isenção da comissão de disponibilização (anuidade) de 1 cartão Mastercard 

Débito GO! (Reduz o custo de até 18€/ano) 

1 Cartão de Crédito GO! TAEG de 14,6% | Isenção da comissão de disponibilização (anuidade) de 1 cartão de 

crédito Millennium bcp GO!  

TAEG de 14,6% e TAN de 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€. Acresce Imposto do Selo. Sujeita à 

análise de risco de crédito. 

Comissões nas Transferências Automáticas | Isenção do pagamento de comissões nas transferências em 

euros, coroas suecas ou leus romenos (caráter não urgente ou não imediatas), efetuadas em canais automáticos: 

ATM, Máquinas da rede interna de Self Banking do Millennium bcp, Atendimento telefónico automatizado (VRS), 

Mobile Banking (App Millennium e Mobile Web) e em millenniumbcp.pt. (Reduz o custo de 1,10€/ transferência) 

Isenção do pagamento de comissões MB WAY efetuadas na APP Millennium nos montantes que excedam os 

limites máximos definidos por lei para isenção (0,1% ou 0,2% sobre 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.) 

Cheques | Isenção do pagamento das despesas pela emissão de 1 módulo de 5 cheques cruzados, não à ordem, 

por mês, emitidos nas máquinas SelfBanking do Millennium bcp. Exclui-se o imposto do selo sobre cada cheque 

no valor de 0,05€. Sujeito a decisão de crédito. (Reduz o custo de até 7.25€/mês) 

Seguro de Responsabilidade Civil Familiar | Inclui uma Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Familiar 

que também abrange o seu Titular e restantes membros do Agregado Familiar. 

Seguro de Roubo na Pessoa | Inclui apólice de Seguro de Roubo na Pessoa que garante as perdas ou danos 

causados aos bens seguros em consequência de Roubo, com violência ou através de ameaça que ponha em 

perigo a sua integridade física ou a sua vida. As indemnizações devidas ao abrigo desta cobertura não poderão 

exceder 650€ por ocorrência e 1.000€ no conjunto de todas as ocorrências que se verifiquem em cada anuidade. 

_____ 

Comissão de manutenção de conta pacote mensal | A Adesão à Solução Millennium GO! implica o pagamento de 

uma comissão de manutenção de conta pacote mensal de: 

• 1€/mês se domiciliar o ordenado de valor igual ou superior a 500€ e aderir ao Extrato Digital 

• 3,5€, caso não cumpra condições para ter desconto. 

Publicidade. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 

PROGRAMA PRESTIGE 

Comissão de manutenção de conta | Isenção da comissão de manutenção da própria conta, bem como das 

contas que forem associadas como contas-filhas (até ao máximo de 5). (Reduz o custo de 5.20€/mês) 

Gestor Prestige| O Programa Prestige coloca à disposição 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. 

2 Cartões Prestige Débito | Isenção da comissão de disponibilização (anuidade) de dois cartões Mastercard 

Débito (até 20€/titular/ano) 

2 Cartões de Crédito Prestige TAEG de 15,6% | Isenção da comissão de disponibilização (anuidade) de dois 

cartões de crédito Millennium bcp Prestige (Reduz o custo de 50€/titular/ano) 

TAEG de 15,6% e TAN de 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€. Acresce Imposto do Selo. Sujeita à 

análise de risco de crédito. 

1 Cartão Pré-Pago | 1 Cartão Free Web ou 1 Cartão Free Júnior: isento de comissão de disponibilização 

(anuidade) (Reduz o custo de até 10€/ano)  

Comissões nas Transferências Automáticas | Isenção do pagamento de comissões nas transferências em 

euros, efetuadas em canais automáticos, sujeitas aos limites específicos de cada canal. (Reduz o custo de 1,10€/ 

transferência); 

Isenção do pagamento de comissões MB WAY efetuadas na APP Millennium nos montantes que excedam os 

limites máximos definidos por lei para isenção (0,1% ou 0,2% sobre 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.) 

Cheques | Isenção do pagamento das despesas pela emissão de 1 módulo de 5 cheques cruzados, não à ordem, 

por mês, emitidos nas máquinas SelfBanking do Millennium bcp. Exclui-se o imposto do selo sobre cada cheque 

no valor de 0,05€. Sujeito a decisão de crédito. (Reduz o custo de até 7.25€/mês) 

Cofre de Aluguer | Redução de 20% no valor da comissão de aluguer anual (comissão anual no valor máximo de 

250€/ano). (Reduz o custo de 50€/ano) 

 

4 Seguros do Programa Prestige 

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. 

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. 

_____ 

Comissão de manutenção de conta pacote mensal | A Adesão à Solução Cliente Prestige implica o pagamento de 

uma comissão de manutenção de conta pacote mensal de 4€ em função da idade e do envolvimento financeiro do 

Cliente com o Banco. Caso não se verifiquem as condições de acesso a descontos, a comissão será de 15€. 

Publicidade. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 

 
MAIS PARA OS SEUS PROJETOS 

Soluções de Crédito Habitação - TAEG 1,9% | TAEG 1,1% com vendas associadas facultativas* 

Spreads desde 1%* e Isenção da comissão de formalização* do Crédito à Habitação (208,00€). 

* Com 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%1; Seguro multirriscos associado ao crédito na Ocidental Seguros2; Seguro vida associado ao crédito 

na Ocidental Vida2. 

 

Exemplo para um consumidor de 30 anos: Financiamento de 100.000€, com hipoteca; valor de avaliação 150.000€ 

euros; 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 de 1,9% - TAN variável de 1,258% (Euribor 12 meses de setembro de 

2021 de -0,492% e spread base de 1,75%), Comissões iniciais (Comissão de Dossier, Avaliação e Formalização) 

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 de 1,1% - TAN variável de 0,508% (Euribor 12 meses de setembro de 
2021 de -0,492% e spread contratado de 1%), 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%1; seguro multirriscos 

associadas ao crédito na Ocidental Seguros2; seguro vida associado ao crédito na Ocidental Vida2. 

1Cartão 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€ acrescido de Imposto do Selo. Sujeito a 
análise de risco de Crédito. 

2Publicidade. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.  

Sujeito a análise de risco de crédito. O crédito é concedido pelo Millennium bcp, sem intermediação de crédito, e é 

garantido por hipoteca de imóvel. A concessão do 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. 



 

Crédito Pessoal – TAEG de 10,7% | Desconto de 50% na comissão de dossier, não acumulável com outras condições 

preferenciais em vigor. 

Montante: entre 1.000€ e 75.000€ 

Prazo: de 12 meses até 84 meses. 

 

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. Sujeito à análise de risco de crédito e às recomendações 

macroprudenciais do Banco de Portugal. 

 

 

Leasing Automóvel – TAEG de 3,0% | Esta solução de financiamento permite a aquisição de veículos novos, sejam 

eles ligeiros ou mistos. Desconto de 50% na comissão de dossier, não acumulável com outras condições preferenciais 

em vigor. 

 

TAEG de 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. 

 

Condições de crédito em vigor até 31 de dezembro de 2021. 

 

 
MAIS PARA A SUA SEGURANÇA 

 

Seguros Médis, Médis Dental e Homin | Desconto de 5% no prémio, na 1ª anuidade do contrato de seguro. 

• Seguro de Saúde Médis (Seguro de Saúde) - Opções 1, 2 e 3 e Opções Médis Vintage e Médis Vintage Plus 

• Seguro de Saúde Médis Dental 

• Seguro Multirriscos Habitação Homin na cobertura base de Edifício e/ou Recheio), nas opções Base, Regular e 

Premium. 

 

Seguro de Vida YOLO | Desconto de 5% no prémio, durante toda a vigência do contrato de seguro.  

Publicidade. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 

 

 

 



 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

As condições preferenciais do Plano Mais Colaborador são suscetíveis de revisão e modificação trimestralmente de 

acordo com a informação disponibilizada em: www.millenniumbcp.pt >Contas >À sua medida>Plano Mais Colaborador, 
o que não prejudica que o Millennium bcp promova a sua revisão sempre que ocorram alterações nas condições gerais 

de mercado, à política de preço do Banco, ou ainda, às disposições legais ou regulamentares a que o Banco esteja 

sujeito.  

 

As condições preferenciais de produto poderão ser revistas sempre que ocorram alterações nas condições gerais de 

mercado, política de preço e disposições legais ou regulamentares a que o Banco esteja sujeito.  

 

O Banco reserva-se ao direito de retirar a atribuição do Plano Mais Colaborador, o que implica a cessação das condições 

preferenciais de produto associadas para todos os seus beneficiários, sem prejuízo dos efeitos emergentes das 

condições preferenciais aplicadas antes daquela data. Reduções sobre o Preçário em vigor não são cumuláveis com 

quaisquer outras condições preferenciais em vigor.  

 

Todos os pedidos de crédito são objeto de análise casuística, sujeitos a análise de risco de crédito e à política 

de aceitação de Clientes, reservando-se o Banco no direito de recusar qualquer operação. 

 

Todas as comissões indicadas neste documento são acrescidas de Imposto do Selo. 

 

Informe-se no Site do Millennium bcp, em qualquer agência ou contacte-nos através dos números: 

91 827 24 24 | 93 522 24 24 | 96 599 24 24 

+351 21 005 24 24 (de Portugal ou do estrangeiro) 

Atendimento Personalizado 24H.  

O custo das comunicações dependerá do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações. 

 

Seguradoras: 

Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A., com sede na Av. Dr. Mário Soares (TagusPark), Edifício 10 Piso 

I 2744-002 Porto Salvo, pessoa coletiva n.º 501836918 e matriculada sob esse mesmo número na Conservatória de 

Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de 12.500.000 Euros. 

Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., com sede na Av. Dr. Mário Soares (TagusPark), Edifício 

10, Piso 1, 2744-002 Porto Salvo, pessoa coletiva n.º 501836926 e matriculada sob esse mesmo número na 

Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de 22.375.000 Euros. 

 

Médis: marca exclusiva e registada dos produtos geridos pela Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, 

SA, 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. 

 

 

 

Publicidade. A informação sobre seguros contida neste documento não dispensa a consulta de informação pré-

contratual e contratual legalmente exigida. 

 

Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta, com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, com o capital 

social de 4.725.000.000,00 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número único 

de matrícula e de identificação fiscal 501525882. Agente de Seguros registado com o n.º 419527602, junto da Autoridade 

de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões - 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 em www.asf.pt. 

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. 

 

 

http://www.asf.pt/

