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SOLUÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL

CRÉDITO PESSOAL COM CONDIÇÕES
ESPECIAIS PARA SI
O Millennium bcp celebrou um Protocolo com a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS) para apoiar os
beneﬁciários desta entidade na regularização das suas contribuições, bem como dos respetivos juros de mora.
Condições com e sem vencimento/reforma domiciliado/a no Millennium:

Condição Especial

Primeiros 12 meses

Prazo remanescente

Protocolo CPAS
(com vencimento)

4%

6%

Protocolo CPAS
(sem vencimento)

4,5%

7%

Comissão de Dossier
Redução
em 50%

A atribuição deste crédito obriga à apresentação da declaração CPAS a atestar as contribuições em dívida.
Exemplos representativos:

Crédito Millennium com vencimento/reforma domiciliado/a
TAEG de 7,0%, TAN promocional de 4,000% no primeiro ano e TAN de 6,000% nos restantes , com uma prestação mensal de
92,44€ no primeiro ano e de 96,30€ nos seguintes, para um ﬁnanciamento de 5.000€ a 60 meses. Montante total
imputado ao consumidor de 5.884,68€ incluindo comissão de dossier, comissão de processamento de prestação, juros e
Imposto do Selo pela utilização do crédito, sobre os juros e comissões.

Crédito Millennium sem vencimento/reforma domiciliado/a
TAEG de 7,9%, TAN promocional de 4,500% no primeiro ano e TAN de 7,000% nos restantes , com uma prestação mensal de
93,62€ no primeiro ano e de 98,50€ nos seguintes, para um ﬁnanciamento de 5.000€ a 60 meses. Montante total
imputado ao consumidor de 6.004,44€ , incluindo comissão de dossier, comissão de processamento de prestação, juros e
Imposto do Selo pela utilização do crédito, sobre os juros e comissões.
Não dispensa a leitura da Ficha de Informação Normalizada. Sujeito à análise de risco de crédito.

ANTES DE AVANÇAR PARA QUALQUER CRÉDITO, DEVE:
• Obter toda a informação que considere relevante para a tomada de uma decisão esclarecida antes de proceder à
assinatura do contrato;
• Ler atentamente o contrato e ter em atenção as condições particulares do ﬁnanciamento, nomeadamente o
montante, prazo, prestação e taxas;
• Certiﬁcar-se que as prestações não irão comprometer o seu orçamento.
Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta. Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto - Capital Social
5.600.738.053,72€. Número único de matrícula e de identiﬁcação ﬁscal 501525882.

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.

