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*Exemplo representativo para taxa de juro fixa: 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 fixa de 6,500%. 
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. 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. Esta informação não dispensa a consulta das condições 
completas dos produtos junto das Agências do Crédito Agrícola. Faça uma opção consciente e responsável. Esta oferta é 
praticada pela Caixa Central e por todas as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, suas associadas e integrantes do SICAM.
**TAEG de 11,20% a 15,30% 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 7,690% a 13,960% 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.

O Seguro CA Saúde é um produto comercializado em regime de co-seguro, entre a CA Seguros - Companhia de Seguros de 
Ramos Reais, S.A. e a Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A., Pessoa Colectiva nº 503 496 944, com o Capital 
Social de 12.000.000 e sede na Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, 2744-002 Porto Salvo MCRC Lisboa.

CA PPR [Capital] é um produto da empresa participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A..

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 pela mesma a exercer actividade no Ramo de Seguros Vida e Não Vida. A informação sobre os produtos 
anunciados 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 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 
lhes 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 e pela Médis, em relação ao Seguro CA Saúde e pela CA 
Vida em relação ao CA PPR [Capital].

O que é o Serviço 3D Secure?

O 3D Secure é um serviço gratuito que permite realizar pagamentos on-line com segurança 
acrescida, através da introdução de um código numérico de utilização única (um código por 
compra) enviado por SMS para o telemóvel do titular do cartão. Está disponível para cartões 
das redes MasterCard/Maestro e Visa/Visa Electron. O 3D Secure pode ser utilizado em sítios 
seguros nacionais e estrangeiros identificados com os símbolos:

Este serviço permite identificar as lojas on-line onde a utilização do cartão é feita com métodos 
acrescidos de segurança.

Assim, não há fraudes nem usos indevidos do seu cartão!

DICA

SIGA-NOS

Linha Directa
808 20 60 60

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias/semana

TAEG de 11,20% 
a 15,30%**

CA CRÉDITO PRONTO

COMPRE ONLINE COM O 
CRÉDITO PRONTO E FELIZ NATAL.

Já tem CA Online?

Perfeito, entre no CA Online ou no CA Mobile 
e Pronto!

Ainda não tem CA Online ou CA Mobile?

Adira ao CA Online ou CA Mobile e num clique 
contrate o Crédito Pronto. 
É simples, rápido e fácil de pedir mesmo sem sair 
de casa.

Faça deste Natal o melhor Natal de sempre.

O CA Crédito Pronto apoia-o financeiramente 
com um montante de crédito pessoal, para si 
que é Cliente do CA Online, e que varia entre:

Montante Mínimo: 500
Montante Máximo: 6.000*

SEGURO VIDA CA PPR [CAPITAL]

PROJECTOS DE VIDA, QUEM NÃO OS TEM!  
A viagem pela Europa em autocaravana. Uma reforma descontraída e sem preocupações. 
Ou simplesmente disfrutar dos prazeres da Vida. Seja no Presente ou no Futuro, 
só depende de si.

Mas não precisa de o fazer sozinho. Com o seguro CA PPR [Capital], pode poupar ou investir, 
a partir de 180, para complementar a sua reforma com um rendimento extra.

Capital Garantido
Poupe sem risco e garanta 100% do capital investido.

Poupar de forma simples
A partir de 180 pode constituir o seu CA PPR [Capital]. 
Poupe em função da sua disponibilidade financeira.

Participação nos Resultados
A rentabilidade pode ser acrescida de uma Participação nos Resultados igual a 100% 
do saldo da Conta de Resultados do exercício.

Benefícios fiscais
Produto com atractivos benefícios fiscais.

Subscreva até 31 de Dezembro de 2020 na sua Agência CA. 

A CA Vida reserva-se no direito de, atingido o volume de subscrição disponível, suspender a comercialização 
desta solução em data anterior a 31 de Dezembro de 2020.

Momentos…
Com a certeza de um 
futuro mais Seguro.

SEGURO CA SAÚDE 
MÉDICO ONLINE GRATUITO ATÉ 31/DEZEMBRO/2020

Disponível na App Médis;

Acesso a consulta de Medicina Geral e Familiar 
(24H/dia) e de Pediatria (das 16H às 21H);

Prescrição de medicamentos por SMS ou e-mail 
e exames por e-mail;

Consultas realizadas por voz ou videochamada;

Acesso a uma sala de espera virtual durante 
5/10 min. seguida de consulta.

Saiba mais em medis.pt 

CARTÕES DE CRÉDITO CA

JÁ SABE O QUE VAI OFERECER NESTE NATAL?  
Os cartões CA Visa ou Mastercard são perfeitos para as compras de Natal online.

Com os Cartões de Crédito CA usufrua gratuitamente do serviço 3D SECURE que lhe oferece 
uma segurança adicional ao efectuar as suas compras com o seu cartão, na internet, em sites 
seguros, nacionais e estrangeiros. 

Caso tenha o seu número de telefone actualizado, este serviço já vai activo no seu cartão.

Evite as fraudes e usos indevidos do seu cartão! Faça compras Online com os seus cartões 
de crédito CA e tenha um super Feliz Natal.

SOLUÇÕES DE POUPANÇA E INVESTIMENTO

FUNDOS DE INVESTIMENTO 
MOBILIÁRIO IMGA

Fundo IMGA POUPANÇA PPR
Comece a preparar um futuro mais tranquilo 
e beneficie das vantagens fiscais.

Fundos Multiativos IMGA

Venha conhecer as soluções de poupança e 
investimento que o Crédito Agrícola tem para si…
Consulte já o seu gestor de conta.

Adapte o seu perfil de risco ao investimento
Escolha o Fundo em que quer investir 
de acordo com as suas 
necessidades financeiras, 
objetivos de retorno e 
tolerância ao risco.

ALOCAÇÃO 
DINÂMICA

ALOCAÇÃO 
MODERADA

ALOCAÇÃO 
CONSERVADORA

Rendibilidade

Maior 
Risco

Menor
Risco

também disponível 
no CA ONLINE

Esta informação é de índole geral, não constituindo uma recomendação personalizada de investimento nestes produtos 
financeiros. Qualquer decisão de investimento deve ter em consideração os objetivos específicos do investidor, incluindo o 
horizonte temporal pretendido, bem como a respetiva capacidade financeira, grau de conhecimento e experiência sobre o produto 
e tolerância ao risco associado ao mesmo. O investimento em Fundos não dispensa a consulta das Informações Fundamentais 
Destinadas aos Investidores, do Prospecto e das Condições Particulares de Distribuição (quando aplicáveis), disponíveis no site 
www.creditoagricola.pt e na CMVM (www.cmvm.pt). Entidade Comercializadora: A Caixa Central - Caixa Central de Crédito 
Agrícola Mútuo, C.R.L., através das suas Agências e através do serviço de Internet Banking, no sítio www.creditoagricola.pt, 
bem como das Agências das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo suas Associadas, que agirão por conta e em nome daquela, 
enquanto seus Agentes. Entidade responsável pela gestão: IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de 
Investimento Coletivo, SA, com sede na Av. da República , nº 25 - 5º A, em Lisboa, Tel.: +351 211 209 100, www.imga.pt.


