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Vantagens

*TAEG de 11,20% a 15,30%

Crédito sem juros;
Descontos em combustível;
Flexibilidade de pagamento;
Pacote de seguros atractivo;
Cashback;
Descontos comerciais em parceiros;
Assistência médica e técnica ao domicílio.

Grandes 
vantagens, 
nas férias 
grandes

Prepare-se 
para as férias 
que merece

Os mercados  
subiram muito… 

Ainda vou 
a tempo 
de investir?

Aqui só há 
diversão
e boa
disposição

Diversifique 
os seus 
investimentos 
para obter 
mais 
rendimentos 
futuros!

CA CARTÕES 
DE CRÉDITO

CA CRÉDITO PRONTO

CA FUNDOS DE 
INVESTIMENTO

CA dica
telefonemas
fraudulentos

o que fazer? 

CA CLUBE DO CRISTAS

CA VIDA UNIT

De forma divertida e através de actividades como os jogos 
e a agenda, entre outras, as crianças podem ganhar EuroCristas 
e aprender a poupar.

Sabe onde investir as suas poupanças com maiores benefícios? 

O Clube do Cristas é uma aplicação cheia 
de actividades divertidas para utilizar no tablet 
ou smartphone!
 
Os Pais apenas têm que registar a criança 
no Clube do Cristas e de imediato pode jogar 
todos os jogos do Cristas e participar, com os 
Pais e/ou amigos, em tudo o que o Clube tem 
para oferecer. 

Consulte as Condições de Tratamento de Dados 
Pessoais e o Regulamento do Clube do Crista sem 
creditoagricola.pt ou na tua Agência CA.

Investindo de acordo com 
o seu perfil de risco e o prazo 
de investimento recomendado
Desta forma terá em consideração 
a volatilidade própria do mercado financeiro 
e terá o prazo suficiente para, face a uma 
correção, conseguir recuperar e valorizar 
o seu investimento.

O melhor “timing”

Investindo de forma periódica

Deste modo sabe que irá investir nos piores 
momentos, mas também nos melhores 
momentos, equilibrando a longo prazo, 
os timings de investimento.

Como me posso proteger caso haja correção de mercado?

Se for contactado pelos números móveis da Linha Directa 
(917 202 010 | 969 855 840 | 936 630 001) ignore a chamada.

Nunca divulgue o seu número de cartão, data de validade e 
o código de segurança CVV.

Reiteramos que o Crédito Agrícola em circunstância 
alguma solicita a informação integral que consta nos 
cartões dos clientes.

Caso tenha dúvidas ou suspeite de alguma situação 
anómala, não utilize o serviço e contacte de imediato 
o serviço Linha Directa 808 20 60 60. 

*TAEG de 11,20% a 15,30%, 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 7,690% a 13,960% e considerando uma comissão de disponibilização de cartão de 13,50 € a 
50,00 €. Inclui Imposto do Selo sobre a comissão de disponibilização de cartão, os juros e sobre o crédito.

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 €.

O Seguro de Vida CA Vida Unit  é um produto 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 e Não 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 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, em relação ao CA Vida Unit . 

Conheça melhor 
os nossos cartões 
de crédito aqui:

Como ganhar EuroCristas? 

Jogos: Ao jogares o primeiro jogo e sempre 
que se superar recordes;
Acedendo à Agenda Cultural;
Guardando EuroCristas no banco virtual CA 
Junior;
E ainda com bónus diários, ao visitar o clube 
em dias consecutivos e responder ao que 
precisa!

 O que é o Clube do Cristas?

Faça uma Conta Poupança 
Eurocristas e acumule ainda 
mais Eurocristas! clubedocristas.pt

Esta informação é de índole geral, não constituindo uma recomendação personalizada de investimento nestes produtos 

financeiros. Qualquer decisão de investimento deve ter em consideração os objectivos específicos do investidor,  incluindo 

o horizonte temporal pretendido, bem como a respectiva capacidade financeira, grau de conhecimento e experiência 

sobre o produto e tolerância ao risco associado ao mesmo. O investimento em Fundos não dispensa a consulta das 

informações Fundamentais Destinadas aos Investidores, do Prospecto e das Condições Particulares de Distribuição 

(quando aplicáveis), disponíveis no site www.creditoagricola.pt e na CMVM (www.cmvm.pt). Entidade Comercializadora: 

A Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L., através das suas Agências e através do serviço de 

Internet Banking, no sítio www.creditoagricola.pt, bem como das Agências das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo suas 

Associadas, que agirão por conta e em nome daquela, enquanto seus Agentes. Entidade responsável pela gestão: IM 

Gestão de Ativos - Sociedade Gestora e Organismos de investimento Coletivo, S.A., com sede na Av. da República, nº25, 

5ºA, em Lisboa. Tel.: +351 211 209 100, www.imga.pt.

Considerando o cenário de baixas taxas de juro dos depósitos bancários que se tem vindo a verificar, os 
seguros de investimento das seguradoras apresentam-se como uma alternativa atractiva.

As correções são difíceis de prever, principalmente para o investidor de retalho, existindo, no entanto, 
algumas formas de este se proteger, nomeadamente:

Se… Pretende investir com um 
horizonte temporal de longo prazo

Se… É um investidor com moderada 
aversão ao risco

O CA Vida Unit, Seguro de Vida 
ligado a fundos de investimento 
(Unit Linked), é a opção indicada… Comissão de aquisição: 0%

Montante mínimo de investimento: 
1.000€

Duração do investimento: Mínimo de 5 
anos e 1 dia e máximo de 8 anos e 1 dia

Tributação dos rendimentos em caso 
de vida mais vantajosa após o 5º ano

Produto com activos de risco moderado 
(classe de risco 3)

Principais características:

Rentabilidade passada não constitui garantia de rentabilidade futura. Este produto não oferece 

garantia de capital ou rendimento, podendo proporcionar rendimento nulo ou negativo. Está 

sujeito à volatilidade dos activos subjacentes ao Fundo Autónomo.

Saiba mais informações sobre este produto 
na sua agência CA!

A procura do melhor “timing” para investir 
costuma resultar num adiar da decisão de 
investir que decorre em perda de rendibilidade, 
sendo que no longo prazo, a importância deste 
“timing” tende a esbater-se.
Por outro lado, os melhores momentos para 
investir costumam ser os momentos de queda 
dos mercados, alturas estas em que os 
investidores têm muita dificuldade em investir.
Uma alternativa interessante nesta procura 
de “timing” é o investimento em fundos 
multiativos. 

Não só diversifica o investimento uma vez que 
estes investem em diferentes classes de ativos, 
geografias e estilos, como beneficia da gestão de 
“timing” por parte do gestor, que aloca diferentes 
percentagens a diferentes segmentos consoante 
as perspetivas de mercado. 
O gestor terá certamente dificuldades em evitar 
por completo as correções de mercado, mas 
deverá ter a capacidade e a flexibilidade de se 
adaptar, permitindo no médio-prazo, beneficiar 
das  próprias correções.

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 entre mergulhos, nem precisa 
de sair da piscina. 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€*

Neste verão, prontos para reabrir horizontes.

*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).

https://www.creditoagricola.pt/
para-mim/dia-a-dia/?filter=car-
toes-de-credito


