Exmos. Senhores

QUERMARIAS LDA
AV ALVARES CABRAL 24 B
1250-018 LISBOA

Lisboa, 31 de dezembro de 2012
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No Mitlennium bcp apoiamos as Empresas e os Empresários com visáo empreendedora e que contribuem ativamente para o
desenvolvimento da economia. Por isso, é com enorme prazer que o distinguimos como Empresa Aplauso 2013.

Para que

a sua Empresa esteja preparada

para vencer, concedemos-[he um conjunto de benefícios válidos até

31 de dezembro de 2013:

Financiamento com spreads diferenciados - Redução de, pelo menos, O,5% f ace ao preçário standard com um mínimo de
em novas operações e enquanto mantiver o estatuto de Empresa Aptauso 201 3 (consulte taxas e preço no verso);

5,5oÁ

Terminais Pagarnento Automático (TPA) - 25% de desconto na tarifa mensal e comunicacoes no 1.o ano de contrato;

o Cartões Business Gémeos Gold (TAE de

28,1620/o) para Sócios Gerentes com devolução mensal, na conta cartão, de
valor das compras efetuadas com o cartão American Express (máximo 'l 80 €/ano, até 15 €/mês). 1 ." anuidade sem
custos e desconto de 12,5 € nas anuidades seguintes (anuidades 67,5 € + lmposto do Seto).
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o Transferências normais em euros para os Países

SEPA sem

custos, desde que efetuadas em www.mitlenniumbcp.pt;

o 30 Cheques por mês sem custos de emissão, desde que requisitados em www.millenniumbcp.pU

.

Operações de estrangeiro - Condiçoes especiais em Créditos e Remessas Documentárias e em CobranÇas Eletrónicas em
Espanha;

'

o Pacote de seguros com desconto mÍnimo de 5% sobre os prémios.
o Descontos especiais em serviços não financeiros essenciais para a sua Empresa em Parceiros de referência.

Mantenha ou reforce a sua relação com o Millennium bcp (saldo de depósitos à ordem ou a prazo superior a 25.000 € ou
crédito superior a 50.000 €) e assegure a manutenção do estatuto Empresa Aplauso 2013. O Banco reserva-se o direito de
retirar este estatuto se deixar de reunir as condições de envotyimento e de risco que determinaram a sua atribuição,
passando a aplicar-se a cada um dos produtos e serviços financeiros acima referidos o Preçário do Banco em vigor nesse
momento.
Conheça tocias as condiçoes no verso. Todas as operaçÕes de crédito (inctuindo o cartáo de crédito e atribuição de cheques)
aqui pubticitadas estão sujeitas a decisáo de risco. Contacte já o seu Gestor e conheça todos os beneÍícios que o Millennium

preparou para si.
Com os rnethores cumprimentos,

Rui Manue[ Teixeira
Administrador Executivo
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