
CA SOLUÇÕES DE PROTECÇÃO
E INVESTIMENTO

INVISTA NAS SUAS PRIORIDADES.
O CA Dedicado oferece-lhe soluções de investimento atractivas 
aliadas a produtos de protecção abrangentes.

OFERTA ESPECIAL DA CAMPANHA

Seguro Não Vida  CA Saúde Particulares
• Oferta da 12ª mensalidade na 1ª anuidade,  para as apólices com 

pagamento mensal;

• Oferta de desconto equivalente de 8,33%, na 1ª anuidade, para 
pagamento trimestral, semestral ou anual em cada um dos 
pagamentos.

Seguro de Vida CA Protecção Família
Oferta das coberturas:
• Morte por Acidente de Circulação;
• Invalidez Defi nitiva para a Profi ssão ou Actividade Compatível 

(IDPAC) por Acidente de Circulação.

A oferta destas coberturas triplica o capital seguro da apólice, não 
implicando qualquer custo adicional para o Cliente.

Conheça as nossas ofertas especiais numa Agência CA.

Campanha válida até 21/06/2019

CA & APPLE PAY

Brevemente, o CA vai passar a disponibilizar, aos seus 
Clientes, pagamentos digitais, em colaboração com a 
Mastercard.

O Apple Pay permite aos utilizadores realizarem pagamentos 
de modo fácil, seguro e com total privacidade, utilizando 
dispositivos Apple. Com este serviço, pode fazer compras em 
lojas físicas ou na internet e enviar e receber dinheiro através
de mensagem.

A pensar em si, continuamos a inovar e a disponibilizar soluções
para efi cazmente gerir o seu dia-a-dia e o seu património.

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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CAMPEONATO NACIONAL MULTIPLI

A GRANDE FINAL
ESTÁ À ESPREITA!
É já no dia 14 de Junho a Final do Campeonato Nacional 
Multipli, com o patrocínio CA.

Jovens do 3.º, 4.º, 5.º e 6.º anos de escolaridade de todo o país, 
continente e regiões autónomas da Madeira e dos Açores, juntam-se 
em Leiria para participar nesta 2.ª edição.

Há prémios para todos os participantes, e prémios fantásticos para 
os vencedores!

Mais informações em campeonato.multipli.pt

CA IMÓVEIS

TEMOS A CHAVE
PARA A SUA NOVA CASA!
No Crédito Agrícola encontra soluções vantajosas para
a compra dos imóveis CA ou para arrendamento.

Descubra as oportunidades e escolha o seu imóvel no portal 
de imóveis em www.caimoveis.pt 

Esta informação não dispensa a consulta das condições completas dos 
produtos junto das Agências do Crédito Agrícola. Faça uma opção consciente
e responsável. Condições de fi nanciamento sujeitas à aprovação de cada 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo.

A sua próxima viagem já está planeada? 

Bilhete de Avião               Hotel               Seguro de Viagem

Vá de férias descansado e não se preocupe com os contratempos. 
Se as malas se perderem ou se o voo for cancelado, o seguro 
CA Acidentes Pessoais Viagem disponibiliza a devida assistência.

Aproveite ao máximo o seu destino!

SEGURO CA ACIDENTES PESSOAIS VIAGEM

AS FÉRIAS ESTÃO A CHEGAR!
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O Seguro de Vida CA Protecção Família é um produto da empresa participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A.. Os seguros CA Acidentes
Pessoais Viagem e CA Saúde são produtos da empresa participada CA Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A, sendo o seguro CA Saúde um produto
comercializado em regime de co-seguro com 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. 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 nesta newsletter 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 Vida, a CA Seguros e a Médis 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 Vida, em relação ao Seguro de Vida CA Protecção Família e pela CA Seguros em 
relação ao seguro CA Acidentes Pessoais Viagem e pela CA Seguros em conjunto com a Médis relativamente ao seguro CA Saúde.


