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Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias/semana

O seguro CA CliniCard e o CA Responsabilidade Civil Familiar são produtos da empresa Crédito Agrícola Seguros, 
Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A. e o seguro CA Vida Educação é um produto da empresa participada Crédito 
Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A.. Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e 
contratual legalmente exigida que se encontra disponível para consulta nas Agências CA ou em www.creditoagricola.pt.
A Caixa Central e as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo pertencentes ao Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo 
(SICAM) estão inscritas na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões como Agentes de Seguros e 
autorizadas pelas mesmas a exercer actividade no Ramo de Seguros Não Vida e Vida. A CA Seguros e a CA Vida não 
conferiram poderes à Caixa Central nem às Caixas de Crédito Agrícola Mútuo pertencentes ao SICAM para celebrar 
contratos em seu nome, nem estão as mesmas autorizadas a receber prémios para posteriormente lhe serem entregues. 
A Caixa Central e as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo pertencentes ao SICAM não assumem a cobertura de riscos, sendo 
estes assumidos pela CA Seguros, em relação aos seguros CA CliniCard e CA Responsabilidade Civil Familiar, ou pela CA 
Vida em relação ao seguro CA Vida Educação.

Precisa de fazer pagamentos “sem contacto” até 50 euros?

O seu cartão CA está equipado com a tecnologia contactless que permite efectuar,
de forma rápida e segura, o pagamento de compas de baixo valor até € 50.
Basta aproximar o cartão do terminal de pagamento e confirmar o valor.

CONNOSCO É POSSÍVELDICA

CA POUPANÇA MY PROJECT

A TUA POUPANÇA
POR OBJECTIVOS
Agora é muito fácil poupares
para os teus objectivos. 

Só precisas de ser titular de uma conta de depósito
à ordem no Crédito Agrícola e seres aderente
do CA Mobile ou, tão unicamente, do CA Online, 
para poderes subscrever a CA Poupança My Project, 
uma poupança criada e gerida exclusivamente 
através dos canais digitais, sem que tenhas de
te deslocar a uma agência CA.

De forma intuitiva, estabeleces um ou mais objectivos 
até ao limite de 20, defi nindo para o que queres 
poupar, quanto queres poupar e em quanto tempo. 

Poupança destinada a Clientes particulares,
com 18 ou mais anos de idade, aderentes
do CA Mobile ou, só, do CA Online; 

Montante mínimo de abertura de 25€, sem montante 
mínimo de manutenção e com um montante máximo 
de 50.000€; 

Prazo de 12 meses, renovável uma ou mais vezes, 
automaticamente e por iguais períodos de tempo; 

Permite reforços programados mensalmente
e/ou reforços pontuais a qualquer momento,
em qualquer caso com um valor mínimo
de 10€ cada um;

Juros remuneratórios capitalizados, no termo
do prazo, na poupança; 

Mobilização total e/ou parcial, a qualquer momento, 
sem penalização.
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CA SEGURANÇA ONLINE

SAIBA COMO GARANTIR
A SUA SEGURANÇA.
Escolha apenas os sites de confi ança e com sistemas 
de segurança certifi cados para fazer as suas compras 
na internet e prefi ra utilizar cartões de pagamento 
com procedimentos de autenticação como o 3Dsecure.

Para a sua segurança poderá também criar limites 
de utilização do seu cartão de crédito ou criar 
cartões virtuais.

Seja consciencioso na divulgação de informação 
pessoal e confi dencial para a realização de 
pagamentos e sempre com sites que sejam credíveis.

PREVENÇÃO COVID-19

TRANSFERÊNCIAS NOS CANAIS 
DIGITAIS GRATUITAS.
(ATÉ 30 DE JUNHO)

CA Online
CA Mobile Particulares
Transferências bancárias
MB Way

Face ao actual contexto de pandemia COVID-19, 
até 30 de Junho, o Crédito Agrícola suspendeu 
as comissões das operações de pagamento de 
transferências bancárias realizadas nos canais 
CA Online e CA Mobile de Particulares e das 
transferências MB WAY, para todos os Clientes.

O Crédito Agrícola decidiu aplicar a isenção a 
todos os Clientes utilizadores dos canais digitais 
e não apenas aos Clientes em regime excepcional, 
conforme indicado na Lei nº7/2020.

Simplifi que a sua vida e utilize o Online e Mobile 
no conforto e tranquilidade da sua casa.

Fique em casa, fi que em segurança.

Para grandes conquistas, poupar é o caminho. 
Conheça as nossas soluções e prepare os seus fi lhos para altos voos.

Poupança Cristas
Subscrição ou reforço da Poupança Cristas:
oferta de 1 voucher da Decatlon de 10€*.

Subscrição ou reforço Poupança Cristas + subscrição de 1 seguro em Campanha:
oferta de 1 voucher da Netfl ix de 25€*. 

*Oferta limitada ao stock existente e limitada a um voucher por Cliente (oferta não acumulável).

Seguro CA CliniCard
Oferta de 1 consulta de pediatria por criança segura (até aos 17 anos)
na 1ª anuidade da apólice CA CliniCard; e

Oferta da 1ª anuidade da apólice CA Responsabilidade Civil Familiar, na subscrição
da apólice CA CliniCard, para Clientes elegíveis, de acordo com as regras de aceitação.

Seguro CA Vida Educação
Devolução de 10% dos prémios pagos no seguro CA Vida Educação,
durante toda a vigência do contrato.
O valor será creditado numa Poupança Cristas no início de cada ano. Esta condição é aplicável,
caso a criança benefi ciária do seguro seja também titular de uma Poupança Cristas e sempre 
que ambos os produtos estejam em vigor à data do crédito.

Campanha válida até 24/07/2020

CA JOVENS

6.ª Edição do Programa CA Nota 20.
Aproxima-se o fi nal da primeira fase do Programa.
Não te esqueças de fazer o último reforço programado mensal 
obrigatório no mês de Junho. Ah e não te esqueças que entre
30 de Setembro de 2019 e 30 de Junho de 2020, a poupança
deve ter uma variação positiva de no mínimo de 120€.

Esta informação não dispensa a consulta de toda a informação
e regulamento disponíveis em www.creditoagricola.pt


