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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!

O que é o Serviço 3D Secure?

CA Crédito Pronto: 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. Soluções de Crédito Habitação, exemplo 
representativo para taxa variável Finalidade de Aquisição: TAEG de 1,7%, calculada com base numa TAN de 1,163% (Euribor 
12M de -0,487% em Abril de 2021 + spread de 1,650%), 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 559,61 €. Inclui seguro de vida e seguro multirriscos, encargos com registo de 
hipoteca e comissão de manutenção da Conta de Depósitos à Ordem Particulares, análise, avaliação e conversão de registo 
provisório em definitivo. Isento de comissões de abertura. Montante total imputado ao consumidor de 217.552,94 €. 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. Os seguros CA Habitação, CA Protecção 
Financeira Crédito Hipotecário e o Seguro CA Acidentes Pessoais Protecção Jovem são produtos da empresa Crédito Agrícola 
Seguros S.A, Companhia de Seguros de Ramos Reais. Os seguros CA Vida Educação e CA Protecção Crédito Habitação são 
produtos da empresa participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros S.A. A informação sobre estes seguros 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 pela mesma 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 e CA Vida nos respectivos produtos. 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. Esta informação não dispensa a consulta das 
condições completas dos produtos junto das Agências do Crédito Agrícola.

POUPANÇA CRISTAS

CONDIÇÕES ESPECIAIS DA CAMPANHA.

DICA

SIGA-NOSLinha Directa
808 20 60 60

A t e n d i m e n t o  p e r s o n a l i z a d o  24 h/d i a ,  7  d i a s/s e m a n a
creditoagricola.pt

Oferta de 1 voucher digital Fnac de 15* às primeiras 2.000 subscrições de novas 
Poupanças Cristas.

Oferta de 1 voucher digital Fnac de 10* aos primeiros 1.000 reforços efectuados em 
Poupanças Cristas já existentes.

Oferta de 1 voucher digital Fnac de 20* às primeiras 750 subscrições de novas Poupanças 
Cristas ou reforços efectuados em Poupanças Cristas já existentes + subscrição de 1 seguro 
em campanha.

CA FUNDOS DE INVESTIMENTO

IMGA GLOBAL 
EQUITIES SELECTION. 
As vantagens de investir num mundo global.

Gestores Profissionais

Diversificação dos investimentos a nível mundial

Rendibilidades superiores no Médio/Longo Prazo

Seleção das melhores Empresas e Setores 
Estratégicos

Isenção de comissões de Subscrição e Resgate

Liquidez com crédito em conta ao 6º dia útil 
após pedido de resgate.

Mais informação em www.creditoagricola.pt/
para-mim/investir/imga-global-equities-
selection 

Saiba mais junto do seu gestor de conta.

Oferta de um Laboratório Antivírus da Science4you, às primeiras 500 subscrições do 
Seguro CA Vida Educação, sujeito ao stock existente.

Seguro CA Acidentes Pessoais Protecção Jovem
Oferta de 50% de desconto na 1ª anuidade, exclusivo para Opção Base, para crianças dos 
3 aos 18 anos, com subscrição até aos 17 anos de idade. Na 1ª anuidade o prémio total é de 
16,77 e na 2ª anuidade o prémio total da apólice será de 33,54. 

O voucher digital será enviado, durante o mês de Julho de 2021, para o email que o Representante 
Legal (RL) do Cliente CA Juniores forneceu ao Crédito Agrícola. É, assim, necessário que o RL 
tenha o email preenchido na ficha de Cliente do Crédito Agrícola para receber o voucher digital, se 
estiverem preenchidas as condições acima descritas. Nestes termos, sugerimos que o RL verifique, 
durante o período da campanha, junto da Agência onde o Cliente CA Juniores tem conta se o seu 
email se encontra correctamente preenchido.

Exclusão de Recebimento dos Vouchers
Não são considerados para o seu recebimento os Clientes CA Juniores que sejam filhos/familiares 
directos de órgãos sociais ou de colaboradores do Grupo Crédito Agrícola, sendo que, para os 
efeitos desta oferta, são considerados colaboradores do Grupo do Crédito Agrícola as pessoas que 
prestam serviços à Caixa Central, às Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, que integram o Sistema 
Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM), e/ou às empresas participadas, através de contrato 
de trabalho ou de prestação de serviços.

Seguro CA Vida Educação
Devolução anual de 10% do prémio pago**, durante toda a vigência do contrato, caso 
o beneficiário deste seguro também seja titular de uma Poupança Cristas ou subscreva a 
poupança durante a campanha.

*Oferta limitada ao stock existente e a 1 voucher por Cliente (oferta não acumulável).
** Para usufruir desta condição, à data do crédito (1º trimestre de cada ano) a poupança do beneficiário terá 
de estar em vigor. Caso o seguro não esteja em vigor à data do crédito, mas tenham sido pagos prémios de 
seguro no ano anterior, o crédito será realizado nos valores correspondentes. 

CA Juniores

PRONTOS PARA REABRIR HORIZONTES. 
Já tem CA Online?

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

Ainda não tem CA Online ou CA Mobile? Adira agora e contrate o CA Crédito Pronto.  
É simples e rápido.

Temos a solução para si, e o melhor de tudo é que é rápido e nem precisa de sair casa.  
Estamos prontos para responder ao que precisa!

Num simples clique, faça acontecer!

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€***

***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. 
Caso não seja elegível para o CA Crédito Pronto, pode se necessitar, efectuar o seu pedido de crédito através  
do CA Online (Crédito > Simular e Pedir Crédito).

CA Crédito Pronto

Num click, 
faz acontecer.

CONHEÇA AS SOLUÇÕES DE CRÉDITO HABITAÇÃO DO CA. 
Temos uma oferta atractiva e alargada de soluções de Crédito Habitação para si com spreads a 
partir de 1% considerando a máxima bonificação pela posse de produtos e serviços e TAEG de 1,6%.

Faça já a sua simulação e conheça a nossa melhor oferta.

Principais características:

Taxa de Juro variável, indexada à Euribor a 12 meses, acrescida de um spread em função da 
análise do empréstimo e do risco do Cliente;

Prazo até 40 anos, desde que os titulares no final do financiamento não excedam os 75 anos 
de idade; 

Montante mínimo de 5.000;

Montante máximo de financiamento (se Habitação Própria Permanente) é 90% do menor 
valor entre a aquisição e a avaliação, e 80% para outras finalidades (habitação secundária e 
arrendamento).

Spread bonificado até 0,45 p.p. pela posse de produtos e serviços.

CA Soluções de Habitação

Comprar casa
é mais fácil
do que imagina.

Se procura um imóvel conheça as nossas oportunidades de imóveis em www.caimoveis.pt

Incêndio, acção mecânica de queda de raio e explosão; 

Multirriscos; 

Multirriscos VIP.

Seguro CA Habitação

SEGUROS ASSOCIADOS AO SEU CRÉDITO HABITAÇÃO

Seguro que o(a) protege dos imprevistos com a sua casa, bem como o seu recheio e a sua 
família. Disponibilizamos-lhe 3 planos de protecção de acordo com as suas necessidades:

Incapacidade Temporária para o Trabalho;

Desemprego Involuntário;

Internamento Hospitalar. 

CA Protecção Financeira Crédito Hipotecário
O seguro CA Protecção Financeira Crédito Hipotecário garante o pagamento das prestações 
mensais assumidas no âmbito do crédito à habitação, em consequência de:

CA Protecção Crédito Habitação

Nada melhor do que ter projectos e correr atrás deles. Proteja o investimento na casa dos 
seus sonhos, com o CA Protecção Crédito Habitação. Um seguro de vida para quem faz um 
crédito à habitação e não quer pôr em risco o seu património familiar. Garanta o pagamento 
da dívida, em caso de morte ou invalidez, por doença ou acidente.
O seguro que protege o seu sonho!

Também disponível no CA ONLINE 

Adicionalmente pode associar ao seu Crédito Habitação o CA Protecção Financeira Crédito Hipotecário.

Campanha válida até 28 de Maio de 2021.


