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Em 2021, a CA Seguros voltou a registar valores de excelência.

95% dos 
nossos Clientes 
recomendam!

CA SEGUROS

CA dica
Segurança 

On-line

Nunca instale aplicações através 
de links enviados por sms
Nunca instale aplicações a partir de links incluídos 
em mensagens de texto - pode estar a instalar 
software malicioso. Sempre que quiser instalar 
uma aplicação no telemóvel, descarregue-a através 
dos canais oficiais, nomeadamente a App Store 
correspondente ao seu dispositivo.

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

Desde 2014 que registamos valores de recomendação acima dos 90% e em 2021 não foi excepção. 
Obtivemos uns expressivos 95% de recomendação dos nossos Clientes, resultado da já reconhecida 
experiência nO atendimento e simpatia prestado pelas Agências de Crédito Agrícola e da confiança 
nos Produtos e Serviços da CA Seguros.

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 €.
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Para mais informações:

creditoagricola.pt

Num click, 
faz acontecer

CA CRÉDITO PRONTO

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 num simples clique. 
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€(1)

Ano novo, projecto novo. Simples e rápido.

(1)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).

Terá rapidamente o dinheiro na sua conta DO, dependendo da data e hora a que for contratado o CA Crédito Pronto:
| Se formalizado entre as 07h31 e as 22h00, o dinheiro será creditado na Conta DO, em regra, em trinta minutos após o pedido;
| Se formalizado entre as 22h01 e as 7h30 do dia seguinte, o dinheiro será creditado por volta das 8h00 desse dia.

Agora é fácil fazer “follow” aos €€€ dos mais jovens.

A App que 
tornará 
“Bosses” os 
mais jovens

CA TEEN

É muito simples!

Esta App, que o CA disponibiliza gratuitamente, 
destina-se aos Jovens entre os 13 e os 17 anos, 
Clientes do CA e com Cartão GR8 (Cartão 
pré-pago para menores, do CA, que serve de 
base ao funcionamento da App).

São precisos apenas 2 passos:

1. Adesão à App CA Teen, feita na App CA 
Mobile pelo Representante Legal, tendo este 
de adicionar o contacto de telemóvel do Jovem 
que utilizar a App e seguir as indicações;

2. O Jovem inicia o processo de registo 
efectuando o download gratuito da App 
CA Teen, para depois utilizar o QR Code, 
previamente dado ao Representante Legal, 
para poder começar a usar a App.
A adesão à App só pode ser efectuada pelo 
Representante Legal do menor, que dará 
ao mesmo o QR Code necessário para a adesão 
à App. 

E assim, a App CA Teen fará 
dos jovens verdadeiros Bosses, 
permitindo-lhes:

Os jovens vão revolucionar a maneira como 
controlam os seus gastos! 

Desenvolvida para todos aqueles que 
têm  o cartão GR8, a nova App CA Teen é 
mesmo easy!

Tudo isto à distância de uma consulta no 
smartphone.

Mesmo à BOSS!!!

Carregar o 
telemóvel;

Pedir dinheiro aos seus
Pais / Representantes legais;

Consultar o saldo 
do seu cartão GR8.

EXPLORE NA

Obrigado a todos os nossos Clientes e Associados: 
é a eles que devemos esta distinção.

Marca nº1

Esta é uma distinção da ConsumerChoice, Centro de avaliação do Consumidor. 
Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribui.

Satisfação 83,84% Recomendação 83,00%

Agradecemos este voto de confiança, 
o qual faz aumentar a nossa 
responsabilidade na apresentação 
de novas soluções inovadoras 
e sustentáveis para os nossos Clientes. 

Obrigado aos nossos 
Clientes e aos Colaboradores 
do Crédito Agrícola.

Líder no  
Índice de 
Experiência 
do Cliente

CA VIDA

Eleita a Empresa Líder no Índice de Experiência 
do Cliente, na categoria de Seguros do 
Ramo Vida, a CA Vida entra em 2022 com a 
reafirmação da confiança e do reconhecimento 
dos seus clientes, através de um prémio que 
nos deixa extremamente orgulhosos: 
Prémio BECX 2021. 

Um prémio que é de TODO O CRÉDITO 
AGRÍCOLA e que nos destaca, não só pela 
satisfação do cliente, mas principalmente pela 
experiência de excelência que proporcionamos 
aos nossos Clientes na sua interação com a 
CA Vida, ano após ano, a cuidar do seu futuro.  

Obrigada pela Distinção. O seu reconhecimento distingue-nos 
com o Prémio BECX 2021.

Obrigada a Si, nosso Cliente, pela 
confiança e pelo reconhecimento.

Obrigada ao Crédito Agrícola, pela 
excelência do serviço prestado aos 
nossos clientes. 

Obrigada aos nossos Colaboradores, 
que diariamente contribuem para 
melhorar a sua experiência.

Obrigado pela 
sua escolha

CA ELEITO ESCOLHA 
DO CONSUMIDOR

Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que a atribuiu.


