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HÁ MAIS 
VANTAGENS NO 
SEU ORDENADO
PLANO MAIS COLABORADOR



Para si que é colaborador de uma empresa com acordo comercial, há vantagens exclusivas para o seu ordenado! O 
Plano Mais Colaborador é uma solução integrada de produtos e serviços bancários com condições especiais para 
quem domicilia o seu ordenado de valor mensal igual ou superior a 350€.

Contacte-nos através do nosso e-mail dedicado plano.maiscolaborador@millenniumbcp.pt 

Basta domiciliar ordenado de valor mensal igual ou superior a 350€, por transferência a crédito devidamente codificada na origem com o código “SALA”.
Isenção da comissão de manutenção de conta: serão consideradas as compras realizadas com os cartões de débito e/ou crédito associados à conta à ordem, 
com exceção dos cartões Sodexo Refeição Pass. Não são consideradas como compras os pagamentos de serviços/compras com entidade e referência, 
pagamentos ao Estado e Segurança Social, Via Verde, portagens e outros pagamentos de baixo valor.
Cartão de crédito Millennium bcp Classic VISA: TAEG de 13,1% e TAN de 10,400% para crédito de 1.500€ em 12 prestações mensais iguais de capital, 
acrescidas de juros e encargos. Cinemas NOS: máximo de 1 bilhete por dia e por cartão, não acumulável com outros descontos. Não inclui salas IMAX e 4DX, 
sessões de conteúdos alternativos e cadeiras especiais. Taxas VIP, upgrade 3D e óculos 3D podem ser pagos no Cinema. A emissão de cartão de crédito 
depende da prévia adesão e subscrição das correspondentes Condições Particulares e Condições Gerais de Utilização. Sujeito a decisão de crédito.
Transferências: estão abrangidas as transferências em Euro, Coroa Sueca ou Leu Romeno; de caráter não urgente ou não imediatas; destinadas a países 
aderentes à SEPA (28 países da UE e Islândia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Suíça e São Marino); efetuadas em canais automáticos e ordenadas com indica-
ção do NIB ou IBAN (consoante o canal de receção da ordem de transferência) e despesas SHA (repartidas entre o ordenante e o beneficiário). Em número 
ilimitado, sujeito 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).
Antecipação de ordenado: para um montante utilizado de 1.500€, durante 90 dias à TAN de 12,400%, os juros serão de 46,50€ acrescidos de Imposto do 
Selo sobre os juros de 1,86€, a que corresponde uma TAEG de 13,7%. 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.
Cheques: é devido o Imposto do Selo no valor de 0,05€ por cheque emitido. Sujeito a decisão de crédito.
Crédito Pessoal: Montante: de 1.000€ a 75.000€; Prazo: de 12 a 120 meses; TAEG de 11,6%, TAN de 7,250% no 1º ano e 9,000% nos restantes com uma 
prestação mensal de 230,37€ no 1º ano e de 242,29€ nos seguintes, para um financiamento de 15.000€ a 84 meses. Montante total imputado ao 
consumidor de 21.255,72€, incluindo comissão de dossier, comissão de processamento de prestação, juros e Imposto do Selo pela utilização do crédito, 
sobre os juros e comissões. Sujeito a decisão de crédito. 
Todas as comissões indicadas são acrescidas de Imposto do Selo. 
Publicidade. A informação sobre seguros não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Condições válidas para 
novas apólices subscritas até 31/12/2019.     

HÁ MAIS PARA O SEU DIA A DIA

HÁ MAIS 
PARA OS SEUS 
PROJETOS

SOLUÇÕES DE 
CRÉDITO HABITAÇÃO 
Reembolso da comissão 
de Formalização. 
Corresponde a uma 
poupança de 200€.

CRÉDITO PESSOAL 
TAEG 11,6% 
Com taxa de juro 
promocional de 7,250% 
no primeiro ano e de 
9,000% nos restantes.

CHEQUES 
5 cheques cruzados não à 
ordem por mês, isentos da 
comissão de requisição e 
entrega, nas máquinas da rede 
interna de self-banking 
do Millennium bcp. 
Corresponde a uma poupança 
de 6,25€ por módulo 
de 5 cheques.

ISENÇÃO DA COMISSÃO 
DE MANUTENÇÃO DE CONTA 
Desde que para além da domiciliação do 
ordenado seja cumprido o seguinte critério:
• Idade de 24 a 30 anos: Compras com 

cartões de débito e/ou crédito de valor 
mensal igual ou superior a 50€;

• Acima 30 anos: Compras com cartões de 
débito e/ou crédito de valor mensal igual 
ou superior a 150€.

Corresponde a uma poupança máxima 
de 5,20€/mês.

CARTÃO MASTERCARD DÉBITO
Isenção do pagamento da 1ª comissão 
de disponibilização de cartão de débito 
(anuidade) para o 1º e 2º titulares. 
Corresponde a uma poupança de 18,00€ 
por titular.

CARTÃO DE CRÉDITO MILLENNIUM BCP 
CLASSIC VISA - TAEG 13,1%
Devolução da 1ª comissão de 
disponibilização de cartão (anuidade), 
no valor de 10€, após a realização da 
primeira compra. Nos cinemas NOS, 
ao comprar um bilhete de adulto 
a preço normal com o seu cartão 
recebe outro para a mesma sessão.

TRANSFERÊNCIAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS (SEPA +) 
Isenção do pagamento de 
comissões nas transferências 
nacionais ou internacionais SEPA +.
Corresponde a uma poupança de 
1€ por transferência.

ANTECIPAÇÃO ORDENADO 
- TAEG 13,7% 
Acesso à antecipação do 
ordenado, no primeiro dia 
de cada mês. 

SOLUÇÕES DE CRÉDITO 
AUTOMÓVEL (NOVOS)
Desconto de 50% na comissão 
de dossier (leasing e crédito), não 
acumulável com outras 
condições especiais em vigor.

HÁ MAIS 
PARA A SUA
SEGURANÇA

PLANO DE 
SAÚDE MÉDIS  
Desconto de 5% na 
primeira anuidade.

SEGURO MULTIRRISCOS 
HABITAÇÃO HOMIN 
Desconto de 5% na 
primeira anuidade.

PROTEÇÃO ATIVA
Desconto de 5% durante 
todo o prazo do contrato.

Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta. Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto - Capital Social 4.725.000.000,00 €. 
Número único de matrícula e de identificação fiscal 501525882. Mediador de Seguros Ligado nº 207074605 – Data de Registo: 26/06/2007. 
Autorização para mediação de seguros dos Ramos Vida e Não Vida da Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., Ocidental 
– Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. e Médis- Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A. e ainda com a Ocidental – Sociedade 
Gestora de Fundos de Pensões, S.A. Informações e outros detalhes do registo disponíveis em www.asf.com.pt. Mediador não está autorizado a 
celebrar contratos de seguros em nome do Segurador nem a receber prémios de seguros para lhe serem entregues.O Mediador não assume a 
cobertura dos riscos inerentes ao contrato de seguro, os quais são integralmente assumidos pelo Segurador.

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€.

Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de 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€.
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707 50 24 24 • 91 827 24 24 • 93 522 24 24 • 96 599 24 24 • ATENDIMENTO PERSONALIZADO 24H 
Se ligar 707 50 24 24 a partir da rede fixa terá um custo máximo de 0,10€ por minuto; se optar por nos ligar da rede móvel o custo  
máximo por minuto será de 0,25€. A estes valores acrescerá IVA.
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