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Com o 3D Secure que é um serviço de adesão e utilização gratuita que lhe confere uma segurança 
adicional ao efectuar as suas compras online com cartão, em sites aderentes ao protocolo 3D Secure, 
identificados com os símbolos das marcas Visa Secure e Mastercard SecureCode. No CA Online, os 
pagamentos de compras online com recurso a um cartão de débito ou crédito também passarão a utilizar 
um método de autenticação forte (ou seja, de dois factores), permitindo desta forma efectuar compras  
de um modo ainda mais seguro. 

Como efectuar compras online ainda mais seguras e reduzir o risco de fraudes e usos 
indevidos do seu cartão?

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 CA Vida Educação 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. A informação sobre o produto anunciado 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.

CARTÃO GR8

O CARTÃO QUE TRATA OS 
MENORES COMO MAIORES.
Mesada, despesas com a escola, presentes em 
dinheiro? O Cartão GR8 carrega com tudo!

Um cartão carregado de vantagens para jovens 
dos 13 aos 17 anos! 

Imediato 

Pode ser utilizado logo após o primeiro carregamento 
e sempre que tiver saldo suficiente para os 
pagamentos que se pretendem realizar. 
Prático 

Solução ideal para as despesas escolares, passes de 
transportes públicos e/ou com o valor da mesada ou 
de aniversários para compras especiais: bilhetes para 
concertos, roupa, jogos e muito mais.

Seguro 

Só pode ser utilizado se tiver saldo disponível.

Simples 

Cartão de débito recarregável com um mínimo de 
10,00€, e sem carregamentos obrigatórios.

CA CRÉDITO PRONTO

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).

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

CA Crédito Pronto

Num click, 
faz acontecer.

Tudo o que precisa
para abrir conta connosco
está na app CA Mobile.

Disponível na

Disponível no

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

SEGURO CA VIDA EDUCAÇÃO

SER SUPER PROTECTOR, 
É DEIXÁ-LOS VOAR E AINDA 
POUPAR NA POUPANÇA CRISTAS! 
O futuro dos seus pequenotes é uma preocupação 
constante? A CA Vida tem a solução para si… 
Subscreva o seguro CA Vida Educação, 
proteja duplamente o presente e futuro das suas 
crianças e reforce a Poupança Cristas, Poupança 
Futuro ou Poupança Geração, da qual a criança/
jovem seja titular, com a devolução de 10% dos 
prémios de seguro durante todo o contrato.

O CA Vida Educação é um seguro que garante a 
protecção das traquinices do dia-a-dia e do futuro dos 
mais pequenos. Um escudo protector pensado para 
os pequenotes lá de casa, que garante que nenhum 
imprevisto os impede de voar e de conquistar um 
futuro promissor. Mesmo que um dia não possa estar 
ao lado deles.

Até 31 de Março de 2021, ao subscrever o 
CA Vida Educação a sua criança ganha um 
Laboratório Antivírus da Science4You, uma 
protecção extra para o tempo em que vivemos. 
(Uma oferta válida para crianças menores de 13 anos e limitada
ao stock existente. Imagem ilustrativa do brinquedo Science4You.)

Esta informação não dispensa a consulta da informação  
pré-contratual e contratual legalmente exigida que  
se encontra disponível numa Agência CA  
ou em www.creditoagricola.pt.

CA DIGITAL

FACILITE A SUA VIDA COM  
OS CANAIS DIGITAIS DO CA.
OPERAÇÕES FINANCEIRAS RÁPIDAS, 
SEM NECESSIDADE DE UM BALCÃO.

CA ONLINE
Efectue a gestão das suas contas de forma 
cómoda, rápida e segura.

Poupe, transfira ou pague de forma simples
Consulte o seu património
Consulte e faça a gestão dos seus cartões CA
Gestão da sua documentação digital
Personalize as suas contas
Consulte os seus créditos e seguros de vida  
e não vida.

APP CA MOBILE
O seu banco à distância de um toque.

Faça a gestão do seu dia-a-dia
Adira ao Apple Pay
Poupe para atingir os seus objectivos
Consulte o seu património
Aceda à lista de cartões se necessário, peça  
o seu cartão CA
Transfira ou pague de forma segura e simples


