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FAQ’s 

Campanha Millennium Unni 

 

Em que consiste a campanha? 

A campanha consiste na atribuição de 1 (um) código promocional por mês, até um total máximo de 

3 (três) códigos promocionais aos clientes particulares com idades compreendidas entre os 18 e os 25 

anos que subscreva, à Solução Integrada de Produtos & Serviços Bancários “Millennium GO! 

Universitários”, e adesão aos canais digitais do banco durante o período promocional. 

 

Em que datas decorre a campanha? 

A campanha estará em vigor entre as 00h01 de 07 de novembro de 2022 até às 23h59 de 31 de maio 

de 2023.  

 

Como posso participar na campanha? 

Por cada subscrição da solução integrada de produtos & serviços bancários “Millennium GO! 

Universitários”, e adesão aos canais digitais do banco irás receber um código enviado pelo 

MillenniumBCP dentro do prazo de 1 (uma) semana após a realização do processo de apuramento 

através de e-mail/Push Notification/SMS. 

A página www.unniversitarios.com contém informação sobre a campanha “UNNI”, os códigos que 

receberes através de e-mail/Push Notification/SMS, tem que ser registados/validados no site da 

campanha até ao dia 31 de maio de 2023.  

 

Para participar na campanha, deverá efetuar os seguintes passos: 

1ª passo –  

• Aceder ao site www.unniversitarios.com 

• Registares-te caso estejas a aceder pela primeira vez, ou realizar o login caso já tenhas 

efetuado o teu registo. 

• Inserir o código que recebeste por e-mail/Push Notification/SMS, e os 50€ em vouchers e 

experiências serão adicionados à tua conta pessoal 

Conversão de códigos em pontos no site: 

1 código = 50€ em vouchers e experiências [10€ vouchers e 40€ em experiências]  

2º passo – Consultar as ofertas disponíveis (vales uber, uber eats e ticketline) e as experiências 

(desporto e bem-estar) e escolher a tua favorita. 

3º passo – Gerar o voucher. Os pontos correspondentes serão descontados ao teu saldo. Será 

gerado um ficheiro em .pdf com a indicação do parceiro, detalhes da oferta e contatos para 

marcação, que será enviado para o teu e-mail de registo do site www.unniversitarios.com. Para as 

experiências, deverás contactar o parceiro informando que tens o voucher de oferta relativo à 

campanha “UNNI” do MillenniumBCP, obtido no site da TLC Marketing; 

- No caso de algumas ofertas e/ou experiências o parceiro de contacto será a própria TLC 

Marketing, deverás entrar em contato da mesma forma para que esta possa enviar-te um 
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formulário para obter mais alguns dados pessoais de modo que seja possível entregar da 

oferta. 

 

Como posso conhecer os locais para usufruto da minha oferta? 

Os clientes com direito a participar da campanha “UNNI” poderão consultar a lista de ofertas através 

do site www.unniversitarios.com após inserir o teu código ou contactar a Linha de Apoio à 

campanha através do número 308 810 566 nos dias úteis das 9h-13h e das 14h-18h. Os custos da 

comunicações depedende do tarifário acordado com o seu operador 

 

Posso trocar a oferta? 

A oferta é pessoal e intransmissível, não tem valor monetário e não a podes vender, oferecer, doar, 

ceder, trocar, substituir, devolver, nem é converter em dinheiro. 

 

O que acontece se eu perder os vouchers físicos? 

A partir do momento da entrega dos vouchers, a responsabilidade dos mesmos é tua, pelo que não 

será possível a emissão de novos vouchers. 

 

Quantas vezes posso usufruir do mesmo voucher? 

O participante só poderá usufruir de 1 oferta por voucher. 

 

Quantas vezes posso usufruir das ofertas por Parceiro? 

O participante só poderá usufruir de 1 oferta por parceiro. 

 

Até quando poderei usufruir dos créditos e vouchers? 

Os códigos promocionais que recebeste por e-mail/Push Notification/SMS, são válidos para inserção 

no site da campanha www.unniversitarios.com até dia 31 de maio de 2023. Poderás efetuar as 

marcações junto dos parceiros até ao dia 31 de agosto de 2023 e usufruíres dos vouchers até dia 30 

de setembro de 2023.  

 

Quem pode participar na campanha? 

A campanha é dirigida a clientes particulares do Millennium BCP, para jovens com idades 

compreendidas entre os 18-25 anos que subscreva, à Solução Integrada de Produtos & Serviços 

Bancários “Millennium GO! Universitários” e adesão aos canais digitais do banco durante o período 

promocional. 

Não são admitidas participações desta campanha dos membros de órgãos sociais do Banco e seus 

colaboradores, da TLC Marketing, nem é aceite a participação de pessoas coletivas ou equiparadas. 
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Até quando posso inserir os códigos na plataforma para adicionar pontos e trocar os mesmos por 

ofertas? 

Poderás inserir os códigos promocionais até dia 31 de maio de 2023. A troca dos códigos por ofertas 

até ao dia 31 de agosto de 2023 e o usufruto das mesmas até dia 30 de setembro de 2023. 

 

Quantos vouchers e experiências tenho acesso por abrir uma nova conta “Millennium GO! 

Universitários”?  

Ao subscreveres à solução Integrada de Produtos & Serviços Bancários “Millennium GO! Universitários” 

e adesão aos canais digitais do banco recebes 50€ em vouchers e experiências por mês durante o 

período em vigor da campanha (3 meses). Num total de 150€ em vouchers e experiências. 

 

Última atualização: 17 de janeiro de 2023 

  


