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Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias/semana

Exemplo representativo do Super Crédito Pessoal
Financiamento de Crédito Pessoal sem finalidade específica de 5.000 €, a 12 meses, TAEG de 9,6%, calculada de acordo com 
o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN de 4,500%, sem arredondamento, para um proponente de 30 anos de idade. 
Inclui imposto do selo sobre o crédito utilizado e sobre os juros. Isenção de comissões de abertura e processamento. 
Montante total imputado ao consumidor de 5.272,62 € e montante total da prestação mensal de 426,89 €.
Exemplo representativo do CA Crédito Pronto
Financiamento de Crédito Pessoal sem finalidade específica de 6.000,00 €, a 60 meses. TAEG de 8,2%, calculada de 
acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN de 6,500%,sem arredondamento, para um proponente 
de 30 anos de idade. Inclui Imposto do Selo sobre o crédito utilizado e sobre os juros. Isenção das Comissões de Abertura 
e Processamento. Montante total imputado ao consumidor de 7.243,97 € e prestação mensal de 117,40 €.
Exemplo Representativo para Taxa Variável Finalidade de Aquisição:
TAEG de 2,2%, calculada com base numa TAN de 1,613% (Euribor 12M de -0,287% em Março de 2020 + spread de 1,900%), 
para um crédito de 170.000,00 €, a 30 anos, para 1 titular com 30 anos de idade, finalidade de aquisição de habitação 
com garantia de hipoteca, rácio financiamento/garantia de 80% e DSTI inferior a 20%. 360 prestações mensais de 595,97 €. 
Inclui seguro de vida e seguro multirriscos, encargos com registo de hipoteca e custo de manutenção DO obrigatória para 
o crédito, análise, avaliação, gestão/prestação, conversão de registo provisório em definitivo e de distrate de hipoteca. 
Isento de comissões de abertura. Montante total imputado ao consumidor de 231.969,64 €. A taxa de juro variável nas 
finalidades de crédito à habitação para a aquisição e/ou construção de habitação própria pode assumir valores negativos 
em função da evolução e da revisão do respectivo indexante.

*TAEG de 11,50% a 15,70, calculada considerando um limite de crédito de 1.500 € a 2.500 € em função do cartão contratado, 
utilizado imediata e integralmente, com reembolso em 12 prestações mensais constantes de capital, acrescidas dos 
respectivos juros à TAN de 8,000% a 14,350% e considerando uma comissão de disponibilização de cartão de 12,00 € 
a 50,00 €. Inclui Imposto do Selo sobre a comissão de disponibilização de cartão, os juros e sobre o crédito.

Os seguros CA Protecção Crédito Habitação e CA Protecção Financeira Crédito Hipotecário são produtos da empresa 
participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A. e o seguro CA Habitação é um produto da empresa 
Crédito Agrícola Seguros, Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A.. Faça uma opção consciente e responsável. 
Esta oferta é a praticada pela Caixa Central e aconselhada ao SICAM. As condições de financiamento estão sujeitas à 
aprovação de cada Caixa de Crédito Agrícola Mútuo pertencente ao SICAM.

Precisa de efectuar alguma transferência e quer evitar sair de casa?

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. Fique em casa, fique em segurança.

CONNOSCO É POSSÍVELDICA

Para saberes as regras necessárias à participação  no 
Passatempo consulta o Regulamento  em creditoagricola.pt 
ou contacte uma Agência do CA. Esclarecimentos e dúvidas: 
passatemposca@creditoagricola.pt

Passatempo válido 
até 19/06/2020

MORATÓRIA LEGAL
Após a declaração do estado de emergência, foi 
publicado o Decreto-Lei nº 10-J/2020, de 26 de 
Março, o qual permite às famílias que reúnam 
as condições previstas no diploma aderirem à 
moratória (total ou parcial) de capital e/ou juros 
no Crédito à Habitação Própria e Permanente, 
até 30 de Setembro de 2020.

MORATÓRIAS GERAIS DE INICIATIVA PRIVADA APB | CA
O Crédito Agrícola celebrou, no dia 15 de Abril de 2020, com a Associação Portuguesa de Bancos e 
outras Instituições de Crédito Associadas o PROTOCOLO SOBRE MORATÓRIAS GERAIS DE INICIATIVA 
PRIVADA A APLICAR NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID-19, colocando à disposição dos seus 
Clientes as Moratórias APB | CA.

Esta moratória pode ser pedida para Crédito Hipotecário e para Crédito Não Hipotacário.

CRÉDITO HIPOTECÁRIO
Poderão beneficiar as operações que não estejam abrangidas pela moratória aprovada pelo 
Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de Março.

CRÉDITO NÃO HIPOTECÁRIO
Esta Moratória, destina-se a pessoas singulares, e abrange operações de crédito não hipotecário, 
com ou sem fins comerciais ou profissionais. 

1. OPERAÇÕES ABRANGIDAS

Estão abrangidos créditos contratados com:

• Residentes e não residentes;

• Ampliação de prazo, pelo período previsto para a duração da Moratória, juntamente, 
nos mesmos termos, com todos os seus elementos associados, incluindo juros, garantias, 
designadamente prestadas através de seguro ou em títulos de crédito;

• Montante inicial de crédito não superior a 75.000,00€.

2. CAPITAL, JUROS E OUTROS ENCARGOS

Pode optar por:

• Para créditos com pagamento de capital no final do contrato:

- Ampliação de prazo, pelo período previsto para a duração da Moratória, juntamente, 
nos mesmos termos, com todos os seus elementos associados, incluindo juros, garantias, 
designadamente prestadas através de seguro ou em títulos de crédito;

• Para os créditos com reembolso de acordo com um plano prestacional:

- Suspensão do pagamento do capital ou;

- Mediante a solicitação do cliente, suspensão do pagamento do capital, rendas e juros.

Os demais encargos, (ex.: comissões bancárias e prémios de seguro) continuarão a ser cobrados, 
nos exactos termos previstos no contrato. Caso o cliente tenha optado pela suspensão dos juros, 
os mesmos serão capitalizados nos termos legais.

3. PRAZO

O prazo do contrato é ajustado, adicionando-se um período igual ao da duração da moratória, 
sendo ainda ajustado, quando aplicável, o plano de reembolso.

O prazo de duração desta Moratória é, para cada crédito, de 12 meses (ou por menor período 
se solicitado pelo cliente) contados da data da contratação da Moratória. A moratória pode ser 
contratada até 30 de Junho 2020.

Para conhecer em detalhe os termos em que pode aderir, consulte as Condições em 
www.creditoagricola.pt.

 
• Pode optar pela suspensão do pagamento 

das prestações, vertente capital e/ou 
juros. Os juros vencidos e não pagos são 
capitalizados, sendo acrescidos 
ao capital em dívida.

• Caso solicite a carência de capital (o que 
pode fazer até 30 de Setembro de 2020), 
o prazo do empréstimo é prorrogado no 
mesmo período.

O Crédito Agrícola atento às suas necessidades, está disponível para 
o apoiar a enfrentar os impactos financeiros provocados por esta pandemia. 
Por isso, conheça as diversas soluções que colocamos ao seu dispor:

 SUPER CRÉDITO PESSOAL
Uma solução que lhe permite efectuar o pedido de crédito facilmente online 
e com condições atractivas.

 LINHA DE CRÉDITO DE APOIO ESPECIAL
Uma alternativa de financiamento para fazer face a este contexto mais complexo  
com as mesmas condições do Super Crédito Pessoal e com isenção das comissões 
de processamento e de reembolso antecipado. 

 CA CRÉDITO PRONTO*
Permite-lhe solicitar crédito a qualquer momento e sem ter de sair de casa através 
do CA Online ou do CA Mobile.

*Decisão sujeita a análise de crédito anterior. Produto exclusivo para Clientes CA que, de acordo com os 
resultados do modelo interno de risco, dispõem de capacidade creditícia suficiente para contratar o produto.

CARTÕES DE CRÉDITO CA

ESTE ANO, O MÊS DE MAIO 
PODE SER O MÊS DA RETOMA.
Temos a solução para realizar os seus planos 
e satisfazer as suas necessidades, conheça as 
vantagens e use o seu Cartão de Crédito CA.

Use o seu Cartão CA como meio de pagamento 
presencial ou à distância, sem sair de casa.

Boas compras com o CA. 
*TAEG de 11,50% a 15,70%.

CA SOLUÇÕES DE HABITAÇÃO

DE DOIS A T3 É COM O CA.
A família cresceu? Surpreenda-se com as condições 
que temos para a compra da sua nova casa.
Ofertas especiais de seguros em campanha
Seguro Vida 
CA Protecção Crédito Habitação
Garanta a manutenção do património e estabilidade 
financeira do agregado familiar, em caso de morte 
e invalidez.

 Clientes Associados Desconto de 25%*  
 Clientes Não Associados Desconto de 22,5%* 

Seguros Não Vida
CA Habitação: Proteja os imprevistos com a sua casa, 
bem como o seu recheio e a sua familia.

 Clientes Associados Desconto de 42,5%*. 
 Clientes Não Associados Desconto de 40%*.

CA Protecção Financeira Crédito Hipotecário: 
Assegure os seus compromissos fincanceiros.

 Clientes Associados Desconto de 42,5%, na apólice 
durante a 1ª anuidade sobre a cobertura de base.
 Clientes Não Associados Desconto de 40%, na apólice 
durante a 1ª anuidade sobre a cobertura de base.

* Na apólice, durante toda a vigência do contrato

Para mais informações consulte o site creditoagricola.pt 
ou contacte por telefone a sua agência do Crédito Agrícola.

PREVENÇÃO COVID-19

TRANSFERÊNCIAS NOS CANAIS 
DIGITAIS GRATUITAS.

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.

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

Fique em casa, fique em segurança.

Campanha válida de 
20/04/2020 até 29/05/2020

Alternativas de financiamento para apoiar na recuperação do seu orçamento familiar:


