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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

Exemplo representativos para aquisição de mobiliário/recheio: Taxa de Juro Variável sem garantia de hipoteca: 
Financiamento de Crédito Pessoal com a finalidade "lar" para aquisição de Mobiliário/Recheio de 30.000,00 €, a 60 meses, 
TAEG de 10,1%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN de 8,098%, calculada com base 
na média aritmética simples das cotações diárias do indexante Euribor a 12 meses do mês de Dezembro de 2022 ( -0,502%), 
arredondada à milésima, e spread de 8,600%. Inclui comissão de abertura, imposto do selo sobre o crédito utilizado, sobre 
os juros, e sobre a comissão. Montante total imputado ao consumidor de 37.685,27 € e montante total da prestação mensal 
de 609,70 €.

Taxa de Juro Fixa sem garantia de hipoteca: Financiamento de Crédito Pessoal com a finalidade "lar" para aquisição de Mobiliário/
Recheio de 30.000,00 €, a 60 meses, TAEG de 10,5%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN 
fixa de 8,500%. Inclui comissão de abertura, imposto do selo sobre o crédito utilizado, sobre os juros, e sobre a comissão. Montante 
total imputado ao consumidor de 38.046,95 € e montante total da prestação mensal de 615,50 €.
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.

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 €.

*TAEG de 11,60% a 15,70% calculada considerando um limite de crédito de 1.500€ a 2.500€ 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 8,900% a 15,180% e considerando uma comissão de disponibilização de cartão de 12,00€ a 50,00€. Inclui Imposto 
do Selo sobre a comissão de disponibilização de cartão, os juros e sobre o crédito.

Se desejar deixar de receber esta newsletter, por favor envie um email para linhadirecta@creditoagricola.pt com o assunto 
“Não CAN Particulares”.
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Para mais informações:

creditoagricola.pt

Uma 
seguradora 
líder é uma 
seguradora 
para a Vida

Lançamento 
da CA Seguros 
Online

CA VIDA

CA SEGUROS

Um prémio que se baseia na experiência 
global dos clientes com as empresas/marcas, 
onde é avaliada a capacidade da empresa 
em se envolver ao longo da customer journey 
e de dar resposta às constantes expectativas 
dos consumidores.

Tudo num só sítio para gerir os seus seguros onde e quando precisar: 
| Informação e documentação de apólices;

| Simulação e subscrição de seguros;

| Cartões digitais;

| Rede de prestadores; 

| Pedidos de assistência e participação de sinistros; 

| Alteração de dados pessoais.

É bom para o ambiente, é simples e seguro para si.

A Si, nosso Cliente, muito obrigado pelo 
reconhecimento e voto de confiança. 
Assumimos, uma vez mais, o compromisso de 
que continuaremos a evoluir para permanecer 
a sua Seguradora para a Vida.

Pela 4ª vez, a CA Vida foi eleita pelos seus Clientes como 
Empresa Líder na categoria de Seguros do Ramo Vida, 
através do prémio BECX 2021 – Melhor Experiência do Cliente 
(Best European Consumer Experience).

Descubra tudo o que a CA Seguros Online lhe permite fazer 
sem sair de casa.

Conheça os finalistas do concurso e vote em 
diacasempresustentavel.pt 

A Páscoa marca o início dos dias com temperaturas mais agradáveis, 
mais floridos e mais longos: pretexto ideal para viajar com a família 
até onde ainda nunca foram, ou simplesmente para colocar os 
passeios em dia.

Seja até ao destino mais longínquo, seja para a escapadinha 
de fim-de-semana em família, pode contar com as soluções 
Crédito Agrícola pensadas para usufruir da Páscoa da melhor forma.

CA Soluções de Crédito Pessoal 

A Páscoa pode ser a melhor altura para viver 
bons momentos em família: conte com as 
nossas soluções de Crédito Pessoal para tornar 
tudo mais simples... e memorável. E se optar por 
subscrever simultaneamente um Seguro (Vida 
ou Não Vida) pode ter acesso a ofertas especiais.

Cartões de Crédito

Os Cartões de Crédito CA* vão tornar a sua 
Páscoa ainda mais especial, ou não fossem eles 
o parceiro que precisa em qualquer situação.

E para além de serem uma óptima ferramenta 
financeira ainda lhe oferecem descontos, 
assistência médica ao domicílio, flexibilidade 
de pagamentos e muito mais.

Esta é uma vantagem que o vai 
tornar ainda mais popular que o 
Coelho da Páscoa na sua família.

CA Crédito Pronto

No CA Online ou no CA Mobile, o CA Crédito 
Pronto é a resposta rápida que precisa: mais fácil 
que uma caminhada pela serra e muito mais 
prático que preparar a mala de viagem dos filhos.

E a melhor parte é que pode ter este 
crédito antes mesmo de sair de casa.

Quando cuidamos assim no presente, não há que recear o futuro!

Aproveite 
a Páscoa 
e a Primavera  
para sair mais 
com a família

CA CRÉDITO PESSOAL
E CARTÕES DE CRÉDITO

Vote no seu projeto 
favorito de 26 de 
Abril a 6 de Maio.

a 4 Entidades 
da Economia Social 
eleitas pelo público. 

10.000€
4 prémios
Vamos oferecer

Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribui.

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


