
Conceito ActivoBank: 
 
 Abertura de Conta na hora com acesso imediato aos meios de movimentação (Cartão de 
Débito e Crédito);  
 O cliente não paga comissões correntes – manutenção de conta, anuidades dos cartões e 
transferências (euros, MB Way e Zona Euro);  
 Os Pontos Activo estão abertos das 10h até às 20h, mesmo aos sábados (alterações podem 
surgir dada a realidade em que vivemos). 
 
Oferta Exclusiva para Associados do Clube Millennium bcp: 
  
 Para quem domicilia o vencimento, tem acesso a condições preferenciais de Crédito 
Habitação e de Crédito Pessoal, Cartão de Crédito e a outras vantagens;  

• VALE DOTT de 15€ ao efetuar 100€ em compras com Cartão de Crédito; 

• Isenção de despesas na Transferência de Crédito Habitação (≥ 50.000€); 

• VALE IKEA de 250€ para novas escrituras ou Transferências de Crédito Habitação de 
outras instituições (≥ 100.000€); 

• OFERTA BIMBY no valor de 1.299€ e 12 meses de acesso à Plataforma de receitas 
Cookidoo no valor de 36€ para novas escrituras de Crédito Habitação (≥ 150.000€); 

• Oferta de VOUCHER HOTEL CHARME + VOUCHER EXPERIÊNCIA para quem abrir conta e 
domiciliar vencimento acima dos ≥€1.000 ou constituir Património Financeiro ≥€10.000; 
 Acesso a um Gestor de Relação da Parceria - pressupõe acesso a um contacto 
personalizado, o que significa que os Associados podem recorrer ao Gestor de Relação da 
Parceria, quer seja para abertura de conta, quer sobre qualquer outro produto ou assunto. 
 
Aceda aqui à oferta Clube Millennium bcp. 

  Oferta para novos clientes – Vantagens que encaixam consigo! 

BENEFÍCIOS ActivoBank 

        

Diversos  

O ActivoBank tem a peça que lhe falta! 

by Millennium 

Renovámos a Campanha com o ActivoBank!  
Abra conta e descubra como pode completar a sua vida!  

Na abertura de conta, deverá preencher o código promocional: WSB504662*, 
de forma a beneficiar das condições preferenciais (Balcão ou Online). 
 
O valor mínimo de abertura de conta é de 100€ (fora do protocolo: 500€). 
 
* Oferta válida até 30 de setembro de 2021. 

Benefícios 

https://www.activobank.pt/pt/campanha/Pages/parceria-empresas.aspx?codigo=WSB504662+|+carlos.mourao@activobank.pt&empresa=CLUBE

