
CA SOLUÇÕES CRÉDITO HABITAÇÃO

AGORA AINDA MAIS COMPETIVO
Vai comprar casa agora? Aproveite e beneficie de spreads ainda 
mais reduzidos.

Cliente com maior envolvimento financeiro com o Crédito 
Agrícola - Segmento CA Dedicado(1) e (2): com a bonificação 
máxima pela posse de produtos e serviços, o spread mínimo pode 
atingir 1,10%;

Cliente Jovem (até 30 anos): com a bonificação máxima pela 
posse de produtos e serviços, o spread mínimo pode atingir 1,15%.

Cliente em situação diferente das anteriores:  com a bonificação 
máxima pela posse de produtos e serviços, o spread mínimo pode 
atingir 1,20%.

Esta redução complementada com comissões iniciais e de gestão, 
entre as mais baixas do mercado, coloca o Crédito Agrícola com uma 
das ofertas mais competitivas no Crédito Habitação.

Faça agora uma simulação com os novos valores no site do Crédito 
Agrícola ou dirija-se a uma Agência CA.

TAEG de 1,9% (1) e TAEG de 2,6% (2)

EXTRACTO DIGITAL
Adira já ao serviço CA Online em www.creditoagricola.pt
Fácil de aceder e consultar em qualquer momento, a qualquer hora.
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CARTÕES DE CRÉDITO CA
DELICIOSAS VANTAGENS. 
Seja para viajar ou comemorar a Páscoa de forma diferente, aproveite 
todas as vantagens que só o seu Cartão de Crédito CA lhe oferece.

E boa Páscoa!

CAMPEONATO NACIONAL MULTIPLI

PARTICIPA COM  
A TUA ESCOLA! 
Inscrições online de 1 a 30 de Abril  
em www.campeonato.multipli.pt

TAEG de 12,00% a 16,12%*



PASSATEMPO “DESENHA O LOGO DO PROGRAMA CA NOTA 20”NO CA, O TEU 
TALENTO VALE MAIS.

#ANO LECTIVO 2018/2019
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O Prémio Empreendedorismo e Inovação regressa pelo 6º ano 
consecutivo numa parceria entre o Crédito Agrícola, a INOVISA e a 
Rede Rural Nacional. Dedicado aos sectores agrícola, agro-industrial  
e florestal, volta a distinguir os projectos mais inovadores do nosso país.

Candidaturas até 26 de Julho de 2019 em www.premioinovacao.pt

C A T E G O R I A S
PRODUÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO RURAL

 JOVEM EMPRESÁRIO RURAL

D I S T I N Ç Õ E S
INOVAÇÃO EM PARCERIA: GRUPOS OPERACIONAIS

PROJECTO DE ELEVADO POTENCIAL  promovido por Associado(s) do Crédito Agrícola

 

Vencedor do desafio “No CA, o teu talento vale mais”.
Vai ao site do CA e vê se és o vencedor! www.creditoagricola.pt
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Exemplo representativo do Crédito à Habitação, finalidade de aquisição, com Taxa Variável, com efeito das vendas associadas:
(1) TAEG de 1,9%, calculada com base numa TAN de 0,992% (Euribor 12M de -0,108% em Março de 2019 + spread de 1,100%), para um crédito de 170.000€, a 30 
anos, para 1 titular com 35 anos de idade, finalidade de aquisição de habitação e rácio financiamento/garantia de 35%, taxa de esforço inferior a 30%, e incluindo a 
bonificação de 0,45 p.p. pela posse dos seguintes produtos e serviços: associado do Crédito Agrícola, cliente há mais de 5 anos, domiciliação de salário, reforma e/
ou pensão, domiciliação de dois ou mais pagamentos a terceiros de despesas periódicas, seguro de vida CA Protecção Crédito à Habitação, seguro CA Habitação. 
360 prestações mensais de 546,16€. Inclui seguro de vida e seguro multirriscos, encargos com registo de hipoteca e custo de manutenção D.O. obrigatória para 
o crédito, comissões de abertura, avaliação, gestão/prestação, conversão de registo provisório em definitivo e de distrate de hipoteca. Montante total imputado 
ao consumidor de 221.384,38€. 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.
Exemplo representativo do Crédito à Habitação, finalidade de aquisição, com Taxa Variável, sem efeito das vendas associadas:
(2) TAEG de 2,6%, calculada com base numa TAN de 1,742% (Euribor 12M de -0,108% em Março de 2019 + spread de 1,850%), para um crédito de 170.000€, a 
30 anos, para 1 titular com 35 anos de idade, finalidade de aquisição de habitação e rácio financiamento/garantia de 80% e taxa de esforço inferior a 30%.  
360 prestações mensais de 606,65€. Inclui seguro de vida e seguro multirriscos, encargos com registo de hipoteca e custo de manutenção D.O. obrigatória para 
o crédito, comissões de abertura, avaliação, gestão/prestação, conversão de registo provisório em definitivo e de distrate de hipoteca. Montante total imputado 
ao consumidor de 244.061,89€. 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. Faça uma opção consciente e responsável. Esta oferta é praticada pela Caixa 
Central e aconselhada ao SICAM. As condições de financiamento são sujeitas à aprovação de cada Caixa de Crédito Agrícola Mútuo pertencente ao SICAM.
*TAEG de 12,00% a 16,12% calculada considerando um limite de crédito de 1.500,00€ a 2.500,00€, 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 8,750% a 15,020% e considerando 
uma comissão de disponibilização de cartão de 0,00€ a 50,00€. Inclui Imposto do Selo sobre a comissão de disponibilização de cartão, os juros e sobre o crédito. 


