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           ESTÁ AQUI  
           ESTÁ NA     

CASA NOVA
Soluções de Crédito Habitação



COM AS SOLUÇÕES DE CRÉDITO HABITAÇÃO DO MILLENNIUM, 
COMPRAR CASA É RÁPIDO, ÁGIL E SIMPLES! 

O Millennium bcp está consigo em todas as etapas deste projeto tão relevante na sua vida: 
A COMPRA DA SUA NOVA CASA.

Queremos acompanhá-lo desde o primeiro momento, na simplicidade do início do processo:

Simulador “Quanto Posso Pedir” – para que faça as opções mais ajustadas ao seu 
orçamento disponível.

Pedido de Crédito on-line – possibilidade de iniciar comodamente o seu pedido de crédito 
no site ou na App.

Na etapa seguinte, continuamos consigo no acompanhamento do seu processo de crédito:

Soluções de Crédito Habitação – temos uma vasta oferta de Soluções, disponíveis para 
todas as necessidades seja Aquisição, Construção, Troca de Casa ou até para Transferência 
do seu Crédito para o Millennium bcp. 

Com o Serviço Premium – até 31 de março de 2022, sem quaisquer custos, tratamos de todas as 
tarefas de obtenção e recolha de documentos necessários à formalização do contrato. 

E mesmo depois de já estar na sua nova casa, queremos estar ao seu lado disponibilizando 
benefícios vários: 

Com as Parcerias das Vantagens que casam com a Casa, pode aceder a um conjunto de 
benefícios e descontos em mudanças, segurança, telecomunicações, decoração, 
remodelação, etc…

Conheça todas as Soluções de Crédito Habitação que temos para si.
Faça a sua simulação no Site ou na App do Millennium.

Condições válidas para propostas aprovadas até  31 de março de 2022, contratadas até 30 de 
abril de 2022.

Informe-se em millenniumbcp.pt.

Soluções de Crédito Habitação
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Banco Comercial Português, S.A., Sociedade Aberta com Sede na Praça D. João I, 28 - 4000-295 Porto, com Capital Social 
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.

91 827 24 24 • 93 522 24 24 • 96 599 24 24 (chamada para rede móvel nacional)
(+ 351) 21 005 24 24 (chamada para rede fixa nacional)
Atendimento personalizado 24h. O custo das comunicações depende do tarifário acordado com o seu operador.


