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Com o CA pode abrir a sua conta a partir de casa com a Chave Móvel Digital. 
Basta aceder à app CA Mobile e selecionar abertura de conta.

Sabia que pode abrir uma conta bancária à distância?

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 8,2%, 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 7.243,97 € e prestação mensal de 117,40 €.

Os Seguros CA Vida são produtos da empresa participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A.. 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. A informação sobre os produtos anunciados 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 não conferiu 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 lhes 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.

CONCURSO DIA CA SEMPRE SUSTENTÁVEL

Vote no seu projecto preferido. As 4 instituições vencedoras 
serão eleitas por si.

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

O Crédito Agrícola no âmbito da comemoração do Dia do CA, que assinala no mês de 
Março o seu 110º aniversário, e do seu compromisso com um futuro mais sustentável, 
irá premiar com um total de 40.000,00, 4 Entidades da Economia Social que pretendam 
implementar um projecto de impacto positivo no ambiente, nomeadamente nas áreas da 
descarbonização, da economia circular ou dos serviços dos ecossistemas.

Para nomear os vencedores, basta ir a www.diacasempresustentavel.pt 
entre 19 e 30 de Abril e votar no seu projecto favorito. Contamos com a sua participação. 

Ajude-nos a ajudar aqueles que, como nós, acreditam que é possível construir um futuro melhor.

Disponível na

Disponível no

CA ABERTURA DE CONTA

TUDO O QUE PRECISA 
PARA ABRIR CONTA CONNOSCO 
ESTÁ NA APP CA MOBILE. 
Através da Chave Móvel Digital, os seus amigos 
e familiares que não são Clientes CA já podem 
sê-lo, sem se deslocarem a uma Agência.

Para abrir a sua conta à distância, é necessário:

Ter Chave Móvel Digital;

Ter a versão mais recente da App CA Mobile;

Não ser Cliente Crédito Agrícola;

Ser maior de 18 anos.

Convide um familiar ou um amigo a ser cliente 
do Crédito Agrícola.

ESTAMOS EM CASA E O CA ESTÁ CÁ PARA SI. 
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: 6000€*

*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.

SEGUROS CA VIDA

PORQUE OS IMPREVISTOS 
PODEM ACONTECER…
Todos precisamos de um protector. 
Quando constituímos família, esse papel passa 
a ser nosso. É nesta fase da vida que devemos 
pensar em subscrever um seguro de vida. 

Sejam seguros de Protecção à Família, Protecção 
ao Crédito, Poupança ou Fundos de Pensões, 
são a melhor forma de escudar a sua família 
dos imprevistos da vida.

Seguros CA Vida, protectores do futuro. 
Do seu e dos Seus.

CARTÃO UNPLUGGED

PARA A TUA VIDA 
UNIVERSITÁRIA. 
Nesta nova etapa tens um cartão 
de pagamento moderno que te acompanha 
para todo o lado, em Portugal ou 
no estrangeiro.

Pede já o teu cartão Unplugged e vive 
ao teu ritmo.


