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Para mais informações:

creditoagricola.pt

Um banco 
próximo de si. 
Um banco 
de Portugal

CA PORTUGUESES 
NO MUNDO

Conheça as soluções de financiamento, poupança, investimento 
e proteção que temos para si. 

Tão fácil 
que já está

CA CRÉDITO PRONTO

Proteja quem 
prometeu 
proteger 
para a vida

CA PROTECÇÃO 
FAMÍLIA 

Quando se tem filhos, tudo muda, assumimos o papel 
de protectores face aos imprevistos da vida.

Com o seguro de Vida, CA Protecção Família. 
Assegure o equilíbrio financeiro familiar, perante 
o imprevisto de uma doença grave, invalidez 
definitiva (IDPAC) ou morte.

| Desconto Saudável
Se o seu estado de saúde apresentar 
bons indicadores clínicos, de acordo 
com as especificações da CA Vida, 
terá um desconto de 20% no prémio 
durante toda a vigência do contrato. 

Usufrua de uma protecção alargada com as 
coberturas de Morte e Invalidez por Acidente, 
que duplicam o capital contratado, sem 
qualquer custo adicional. 

Como? Descontos vantajosos

Vantagens que oferecem 
tranquilidade…

Para mais informações, fale já hoje com a sua Agência CA.

Agora é muito fácil poupares para os teus objectivos.

A tua 
poupança por 
objectivos

CA POUPANÇA 
MY PROJECT

Só precisas de ser titular de uma conta de depósito à ordem no Crédito Agrícola e seres aderente 
do CA Mobile ou, tão unicamente, do CA Online, para poderes subscrever a CA Poupança My Project.

Uma poupança criada e gerida exclusivamente através dos canais digitais, sem que tenhas de te 
deslocar a uma Agência CA.

CA dica
Alerta-se para 

e-mails, SMS 
e contactos 

telefónicos para 
cancelamento de 

transferências, em 
nome de suposto 

Departamento 
de Segurança ou 

Microsoft

O Crédito Agrícola NUNCA
| Envia e-mails para cancelamento de transacções 

com links

| Solicita dados pessoais ou códigos de acesso 
aos serviços, por telefone

| Envia mensagens por SMS para download 
de aplicações de segurança

| Solicita códigos de acesso aos canais – CA Mobile 
e CA Online

Esteja atento às mensagens de e-mail, e confirme 
sempre o endereço da página de internet do 
Crédito Agrícola https://www.creditoagricola.pt

Caso suspeite de alguma comunicação ou contacto telefónico, contacte-nos de imediato para 
Linha Directa: 21 380 5660 - Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana (Chamada para a rede fixa 
nacional). Saiba mais sobre Tentativas de Fraude em www.creditoagricola.pt

Exemplo representativo para taxa de juro fixa do CA Crédito Pronto: Financiamento de Crédito Pessoal sem finalidade 
específica de 6.000,00 € a 60 meses, TAEG de 7,8%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa 
TAN de 6,500%, sem arredondamento, para um proponente de 30 anos de idade. 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 7.191,17 € e 
prestação mensal de 117,40 €.

O seguro CA Protecção Família é um produto 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 serem entregues à CA Seguros e à CA Vida. A Caixa Central e as Caixas de 
Crédito Agrícola Mútuo pertencentes ao SICAM não assumem a cobertura de riscos associada aos contratos de seguro 
supramencionados, 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 são sujeitas à aprovação de cada Caixa de Crédito Agrícola Mútuo pertencente ao SICAM.

Se desejar deixar de receber esta newsletter, por favor envie um e-mail para linhadirecta@creditoagricola.pt com o assunto 
“Não CAN Particulares”.
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| Desconto 5+
Desconto progressivo, aplicado a 
apólices com mais de 5 anos.

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, tão rápida que 
pode tratar de tudo num simples clique. 
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€(1)

Nunca foi tão simples e rápido.

(1)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).

Terá rapidamente o dinheiro na sua conta DO, dependendo da data e hora a que for contratado o CA Crédito Pronto:
| Se formalizado entre as 07h31 e as 22h00, o dinheiro será creditado na Conta DO, em regra, em trinta minutos após o pedido;
| Se formalizado entre as 22h01 e as 7h30 do dia seguinte, o dinheiro será creditado por volta das 8h00 desse dia.

Mesmo longe de Portugal pode fazer o download da App CA Mobile para abrir a sua conta com Chave 
Móvel Digital ou subscrever vários produtos para gerir o seu dia-a-dia, sem ter de se deslocar a uma Agência. 

| Adira ao Apple Pay 

| Poupe para atingir os seus objectivos

| Consulte o seu património

| Aceda à lista de cartões 

| Transfira ou pague de forma segura 
e simples


