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Os cartões CA têm essa tecnologia de leitura por aproximação e permitem 
fazer pagamentos até 50 euros sem ter de introduzir PIN. 

Basta aproximar o cartão e pagar. 

Sabia que os cartões com tecnologia contactless permitem fazer transaçcões 
apenas por aproximação ao terminal de pagamento automático (TPA)?

Exemplo representativo para aquisição de Mobiliário/Recheio:
Taxa de Juro Variável sem garantia de hipoteca: Financiamento de Crédito Pessoal com a finalidade “lar” para aquisição 
de Mobiliário/Recheio de 30.000,00, a 60 meses, TAEG de 10,8%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, 
com base numa TAN de 8,119%, calculada com base na média aritmética simples das cotações diárias do indexante Euribor 
a 12 meses do mês de Novembro de 2020 (-0,481%), arredondada à milésima, e spread de 8,600%. Inclui comissões 
de abertura e de processamento, imposto do selo sobre o crédito utilizado, sobre os juros, e sobre as comissões. 
Montante total imputado ao consumidor de 38.139,71 e montante total da prestação mensal de 610,00. Taxa 
de Juro Fixa sem garantia de hipoteca: Financiamento de Crédito Pessoal com a finalidade “lar” para aquisição de 
Mobiliário/Recheio de 30.000,00, a 60 meses, TAEG de 11,2%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, 
com base numa TAN fixa de 8,500%. Inclui comissões de abertura e de processamento, imposto do selo sobre o crédito 
utilizado, sobre os juros, e sobre as comissões. Montante total imputado ao consumidor de 38.482,55e montante total 
da prestação mensal de 615,50. Os seguros CA Protecção Financeira Crédito Pessoal e CA Habitação são produtos 
da empresa participada Crédito Agrícola Seguros, Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A.. Os seguros CA 
Protecção Crédito Pessoal e CA Protecção Super Crédito são produtos da empresa participada Crédito Agrícola 
Vida, Companhia de Seguros, S.A. Esta informação 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 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 Não Vida e Vida.A CA Seguros e a CA Vida 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 serem entregues à CA Seguros e à CA Vida. 
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.

PROJECTO SOLIDÁRIO

O MEU GESTO PELO NOSSO 
PORTUGAL.
O CRÉDITO AGRÍCOLA, a FENACAM, a CONFAGRI/ 
COOPERATIVAS e a CÁRITAS PORTUGUESA 
juntaram-se num projecto solidário, que tem 
como objectivo mobilizar esforços e ajudar o 
país a enfrentar o desafio que vivemos, ajudando 
a colmatar carências e, assim, minimizar as 
dificuldades das famílias e comunidades.

O projecto “O Meu Gesto, pelo Nosso Portugal”, 
conta com a participação das Cooperativas 
Agrícolas e com a colaboração das Agências 
do Crédito Agrícola, que assumem o papel de 
embaixadores, levando a mensagem até aos 
cidadãos, motivando os clientes e associados 
a contribuir com um donativo.

Este projecto solidário já se encontra em curso 
e todos podemos fazer a diferença, 
contribuindo com um donativo num Balcão 
da Caixa Agrícola ou através da conta IBAN: 
PT50 0045 9020 4033 2492 50706/MBWAY.

O donativo tem como missão apoiar necessidades de ordem financeira e alimentar dos mais 
carenciados. Os bens serão adquiridos às Cooperativas Agrícolas Portuguesas e distribuídos pela Cáritas 
Portuguesa junto das famílias e comunidades mais carenciadas.

Alie-se ao Crédito Agrícola e contribua para esta causa! Toda a informação disponível em www.fenacam.pt.

CA SOLUÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL

QUE GANHEM 
OS MELHORES PLANOS.
Seja para viajar, fazer obras em casa, investir 
num computador novo ou outro projecto, 
encontra aqui a solução de crédito ideal para si.

Descubra as ofertas especiais que temos para si: 

Crédito Pessoal 

Finalidades adequadas às suas necessidades.

Prazos adaptados à sua situação.

Serviço que o vai surpreender.

 Seguros Vida 

Na subscrição do Seguro de Vida CA Protecção 
Crédito Pessoal, oferta da cobertura de morte por 
acidente de circulação e invalidez definitiva para a 
profissão ou actividade compatível por acidente de 
circulação (caso o Cliente subscreva a IDPAC).

Na subscrição do Seguro CA Protecção 
Super Crédito aplicam-se as condições normais 
de subscrição.

Seguros Não Vida

Na subscrição do Seguro CA Protecção 
Financeira Crédito Pessoal, oferta de desconto 
sobre o prémio comercial de:
• Clientes Associados 

Desconto de 25%, durante toda a vigência do contrato;
• Clientes Não Associados 

Desconto de 20%, durante toda a vigência do contrato.

SEGURO CA HABITAÇÃO

A PROTECÇÃO DO SEU LAR. 
Viva com a certeza de uma casa segura.

O Seguro CA Habitação inclui protecção em caso 
de imprevistos com a sua casa, mas também, 
com o respectivo recheio.

E mantenha as regras básicas de segurança:
Sempre que sair de casa tranque bem a porta 
e as janelas;
Não comunique a sua ausência a terceiros nem 
publique essa informação nas redes sociais;
Não sobrecarregue circuitos eléctricos;
Mantenha a qualidade das tomadas e fios;
Inspeccione a lareira e chaminé com 
regularidade, mantenha a sua limpeza evitando 
incêndios;
Em ausências prolongadas, desligue a água 
e o gás.

CA POUPANÇA MY PROJECT

A TUA POUPANÇA POR OBJECTIVOS. 
Agora é muito fácil poupares para os teus objectivos.

Só precisas de ser titular de uma conta de depósito à ordem no Crédito Agrícola e seres aderente do 
CA Mobile ou, tão unicamente, do CA Online, para poderes subscrever a CA Poupança My Project.

Uma poupança criada e gerida exclusivamente através dos canais digitais, sem que tenhas de te 
deslocar a uma agência CA.

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

Campanha válida até 05/02/2021.


