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CA dica
Segurança 

On-line

Sabia que?
Para uma utilização segura da internet é fundamental 
conhecer os cuidados a adoptar para garantir  
a segurança das operações realizadas e a salvaguarda 
dos dados pessoais.

*TAEG de 8,37% a 15,90% 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 5,25% a 14,57% 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.
**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 objetivos específicos do 
investidor, incluindo o horizonte temporal pretendido, bem como a respetiva 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 de Organismos de Investimento Coletivo, 
SA, com sede na Av. da República , nº 25 - 5º A, em Lisboa, Tel.: +351 211 209 100, www.imga.pt.
Os Seguros de Protecção à Vida, Protecção ao Crédito e Fundos de Pensões para a Reforma são produtos da empresa 
participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A.. O Seguro CA CliniCard é um produto da empresa participada 
Crédito Agrícola Seguros, Companhia de Seguros de Ramos Reais, 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 neste folheto 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 e a CA Seguros 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 associada aos contratos de seguro supramencionados, sendo estes assumidos pela 
CA Vida ou pela CA Seguros em relação aos seus produtos.

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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Com os Cartões de Crédito CA*, as compras de Natal são feitas 
online, no conforto da sua casa.

Começe a 
planear o Natal 
sem filas 
nem correrias

CA CARTÕES 
DE CRÉDITO

Usufrua gratuitamente do serviço 3D SECURE, que lhe oferece uma segurança adicional ao efectuar
as suas compras com os Cartões de Crédito CA, na internet, em sites seguros, nacionais e estrangeiros.
Caso tenha o seu número de telefone actualizado, este serviço já vai activo no seu cartão.

Evite as fraudes e usos indevidos do seu cartão! Faça compras Online com os seus Cartões
de Crédito CA.

Um Natal, 
uma vida 
mais protegida

CA VIDA

Na essência da CA Vida estão as pessoas e a nossa missão 
é estar ao lado dos clientes em todos os momentos da vida. 

É nos imprevistos que marcamos 
a diferença. 
Para a CA Vida faz todo o sentido estar presente 
na vida dos clientes, dos colaboradores e da 
sociedade, contribuindo, mesmo que com 
pequenos gestos, para melhorar a vida e o bem-
estar de toda a comunidade.

Neste Natal, e também durante 
toda a nossa vida, precisamos 
de protectores. 
A CA Vida, distinguida 4 vezes como Empresa 
Líder de Seguros do Ramo Vida com o prémio 
BECX - Best European Customer Experience, 
está ao seu lado para o proteger a Si e aos seus 
contra os imprevistos da vida, seja com seguros 
de Protecção à Vida, Protecção ao Crédito ou 
Fundos de Pensões para a Reforma.

Ofereça a Si e à sua Família a melhor prenda 
deste Natal: PROTECÇÃO!

O Fundo de Investimento Aberto 
de Poupança IMGA INVESTIMENTO 
PPR/OICVM** poderá investir 55% 
em ações, obrigações convertíveis em ações 
ou outros instrumentos que permitam 
uma exposição aos mercados acionistas.

Com o objetivo de canalizar as suas poupanças 
numa perspetiva de longo prazo 
é um complemento de reforma do qual poderá 
usufruir de uma atrativa poupança fiscal.

Uma relação 
equilibrada 
entre risco 
e retorno

CA FUNDOS IMGA

O Crédito Agrícola passou 
a disponibilizar na sua rede 
o mais recente fundo da família 
de fundos multiativos, o IMGA 
Alocação Defensiva**.
Trata-se do fundo alocação com perfil 
de menor risco e cuja exposição de ativos 
é maioritariamente constituída por rendimento 
fixo ou seja, obrigações, podendo ainda ter 
uma exposição máxima ao mercado acionista 
de 20%.

Deseja umas Festas Felizes 
para Si e para os seus.

Agora agendar uma teleconsulta com o CA CliniCard ainda 
é mais fácil. 

A saúde 
sempre 
em primeiro

CA CLINICARD

Na App CA Seguros, no menu Assistência 
e Sinistros, tem disponível a opção Marcar 
Teleconsulta. Agende o dia e hora mais 
oportuno para si e disponha de todo o apoio 
médico quando e onde mais precisar.

Descubra, também, todas as outras 
funcionalidades da App CA Seguros: 
consulta de documentos, simulação 
e subscrição de seguros, assistências 
e participações de sinistros, alteração 
de dados pessoais e cartões digitais.
Tudo isto online, tornando a sua vida mais 
cómoda e prática.

Conheça as nossas recomendações de segurança CA 
em www.creditoagricola.pt.

Conheça os novos fundos 
IMGA comercializados 
pelo Crédito Agrícola.

Venha conhecer os novos Fundos IMGA 
ao balcão do Crédito Agrícola. 

Também disponível 
no CA Online

Para mais informações:

creditoagricola.pt


