
CA SOLUÇÕES DE CRÉDITO FAMILIAR
OS SEUS SONHOS 
TÊM O NOSSO CRÉDITO.
Conte-nos qual o seu plano e deixe-se surpreender com as nossas 
soluções de Crédito Pessoal sem garantia de hipoteca ou outra 
garantia equivalente.

Descubra as ofertas especiais que temos para si em campanha.  
Seguros Vida
Na subscrição do Seguro de Vida CA Protecção Crédito Pessoal:

• Clientes Associados: Desconto de 15%, durante toda a vigência do contrato.
• Clientes Não Associados: Desconto de 10%, durante toda a vigência do contrato.

Na subscrição do Seguro de Vida CA Protecção Super Crédito aplicam-se 
as condições normais de subscrição.

Seguros Não Vida
Na subscrição do Seguro CA Protecção Financeira Crédito Pessoal:

• Clientes Associados: Oferta* da 1ª anuidade da apólice CA Responsabilidade 
Civil Familiar com 50.000€ de capital seguro.

• Clientes Não Associados: Oferta* da 1ª anuidade da apólice CA 
Responsabilidade Civil Familiar com 25.000€ de capital seguro.

*Oferta de acordo com as regras de aceitação em vigor.

Electrodomésticos

Remodelações

Mobiliário

Entretenimento

Viagens

Despesas Escolares

Campanha válida até 27/09/2019

CA JOVENS

5ª EDIÇÃO DO PROGRAMA 
CA NOTA 20.
Fica atento e vê se és um dos vencedores!

Sabe mais em www.creditoagricola.pt ou dirige-te  com os teus 
pais à tua Agência do CA.

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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CRÉDITO AGRÍCOLA, O 1º BANCO 
PORTUGUÊS A DISPONIBILIZAR 
O APPLE PAY.
UMA NOVA FORMA DE PAGAR.
O serviço Apple Pay possibilita pagamentos fáceis, rápidos, 
seguros e com total privacidade em lojas físicas e na internet.

O sistema é compatível com o iPhone SE, iPhone 6 e superiores, bem como 
com o Apple Watch. O serviço está associado a um cartão de débito ou de 
crédito virtual, utilizável em todos os terminais que aceitem pagamentos com 
a tecnologia contactless e nas lojas de e-commerce com o símbolo Apple Pay.

Saiba mais em www.creditoagricola.pt ou na sua Agência.

CA VIDA PROTECÇÃO FAMÍLIA

PROTEJA QUEM 
PROMETEU PROTEGER.
Quando se tem filhos tudo muda! Temos de pensar em temas 
como “e se um dia não estiver lá para eles?”

O seguro da CA Vida, CA Protecção Família, é um protector de futuro, 
seu e da sua Família. Assegura o equilíbrio financeiro, no caso de perda 
de rendimento, perante o imprevisto de uma doença grave, invalidez ou 
morte. Poderá ter uma protecção ainda mais abrangente face a acidentes, 
que pode até triplicar o Capital Seguro contratado, se subscrever as 
coberturas adicionais. 

Reforce o seu papel de protector da sua família.

CA SEGUROS CLINICARD.
A partir de 18 de Setembro, o seguro CA CliniCard oferece ainda mais 
protecção em estomatologia.

De uma forma totalmente gratuita, passe a ter os seguintes cuidados:

• Consulta de Medicina Dentária;
• Destartarização;
• Aplicação de fluoretos;
• Raio X;
• Extracções simples.
Usufrua de mais actos gratuitos e menores valores de co-pagamento!

Mais informação desta nova oferta disponível na sua Agência CA.
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Exemplo Representativo para aquisição de Electrodomésticos ou Mobiliário: Taxa de Juro Variável sem garantia de hipoteca - financiamento de Crédito Pessoal com a 
finalidade “lar” para aquisição de Mobiliário/Recheio ou Electrodomésticos de 30.000,00€, a 60 meses, TAEG de 10,3%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de 
Junho, com base numa TAN de 7,810%, calculada com base na média aritmética simples das cotações diárias do indexante Euribor a 12 meses do mês de Junho de 2019 
(-0,190%), arredondada à milésima, e spread de 8,000%, para um proponente com 30 anos de idade. Inclui comissões de abertura e de processamento, imposto do selo 
sobre o crédito utilizado, sobre os juros, e sobre as comissões. Montante total imputado ao consumidor de 37.775,42€ e montante total da prestação mensal de 605,57€. 
Taxa de Juro Fixa sem garantia de hipoteca - financiamento de Crédito Pessoal com a finalidade “lar” para aquisição de Mobiliário/Recheio ou Electrodomésticos de 
30.000,00€, a 60 meses, TAEG de 12,2%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN de 9,500%, sem arredondamento, para um proponente 
de 30 anos de idade. Inclui comissões de abertura e de processamento, imposto do selo sobre o crédito utilizado, sobre os juros, e sobre as comissões. Montante total 
imputado ao consumidor de 39.303,48€ e montante total da prestação mensal de 630,06€. Os seguros CA Protecção Financeira Crédito Pessoal, CA Responsabilidade 
Civil Familiar e CA CliniCard são produtos da empresa Crédito Agrícola Seguros, Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A. e os seguros CA Protecção Crédito Pessoal, 
CA Protecção Super Crédito e o CA Protecção Financeira são produtos da empresa participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A.. Esta informação 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 Vida, ou pela CA Seguros em relação aos seus produtos. 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.


