Viva o Seu Tempo Livre

JÁ CONHECE O CLUBE MILLENNIUM BCP?
Gosta de Desporto?
De Visitas Culturais ou Passeios? De Viajar pelo Mundo?
Gostaria de adquirir conhecimentos sobre Fotografia, Gastronomia, Ourivesaria, Pintura?
Usufrua das Vantagens e Descontos que temos para si
para Festivais, Espetáculos, visitas a Museus, entre outros.
Assim como uma oferta alargada de Protocolos como o cartão Portugália,
cartões de gasolina, farmácias, ginásios, cursos e workshops…

Não perca mais tempo
e venha juntar-se aos mais de 34 mil sócios (colaboradores e familiares*)
que já usufruem das inúmeras vantagens que oferecemos.
*1º grau direto (cônjuge/unido de facto, pais/sogros, filhos/enteados/adotados, genros e noras)

Venha fazer parte do grande
Clube Millennium bcp

CULTURA
Visitas
Espetáculos
Cursos/Workshops
Exposições
Fotografia
Joalharia
Danças/Música/Teatro
Lançamento de livros

Atividades
presenciais e online

LAZER E
TEMPOS LIVRES
Viagens / Passeios
Campos de Férias
Campos Internacionais / OTL
Enofilia/Culinária

PROTOCOLOS/DESCONTOS
Gasolineiras / Restauração
entre outras dezenas de
acordos exclusivos

DESPORTO Atletismo, Caminhadas, Trail, Ciclismo
Padel, Natação, Canoagem, Tiro, Golfe, Ténis, Pesca
(entre as mais de 35 modalidades)

SOBRE O CLUBE
A Associação Cultural e Desportiva dos Colaboradores do Grupo Banco Comercial Português,
desenvolve trabalho associativo em atividades desportivas, recreativas e culturais, indo ao
encontro das necessidades dos Associados, disponibilizando uma oferta diversificada e uma
rede de parceiros e prestadores de serviços.
O NOSSO COMPROMISSO
Queremos servir mais e melhor os nossos Associados e as suas famílias, independentemente
das idades e do local onde se encontrem.
Desenvolvemos as nossas atividades a nível nacional, Continente e Ilhas, dispondo ainda de
instalações em Lisboa e no Porto.
É nossa aposta contribuir para a melhoria do bem-estar dos colaboradores do Grupo Banco
Comercial Português no ativo, reformados e dos que tendo rescindido pretendam manter-se
como Sócios.

QUERO SER SÓCIO - Inscrição no Clube
Inscreva-se acedendo a www.clubemillenniumbcp.pt e selecionando o botão

Inscrição no Clube

no

topo direito da homepage.

CONDIÇÕES/VALOR DE QUOTAS
 Colaborador no Ativo, Reformado ou Estagiário – Valor total anual de quota é de 12€, que já inclui todo o
agregado familiar inscrito.
 Colaborador com rescisão por mútuo acordo (RMA) - Deverá preencher cumulativamente os seguintes
requisitos: Ser sócio(a) efetivo(a) há mais de um ano, e ter vínculo laboral com qualquer entidade do
Grupo Banco Comercial Português há pelo menos 10 anos - Valor total anual de quota é de 12€, que já
inclui todo o agregado familiar inscrito.
 Outsourcer – Valor total anual de quota é de 12€, ao que acrescem 12€, anualmente, por cada elemento
do agregado familiar inscrito.
Todos os valores apresentados são válidos na presente data e são pagos semestralmente, em janeiro (6€)
e em julho (6€), de acordo com as condições acima referidas.

BEM VINDO!
Em caso de dúvida não deixe de nos contactar.
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