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Ser Super 
Protector, 
é deixá-los 
voar

CA JOVENS

CA VIDA EDUCAÇÃO

Aproxima-se o final da primeira fase do Programa. 

CA Vida Educação é o seguro de vida que vai querer subscrever 
para garantir o presente e o futuro dos pequenotes lá de casa. 
Prepare-os para altos voos!

Neste Verão, prontos para reabrir horizontes.

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!

Tão fácil 
que já está

CA CRÉDITO PRONTO

Confirma com os teus Pais, junto 
da tua Agência CA, que o último reforço 
programado mensal obrigatório no mês 
de Junho é efectuado.

Esta informação não dispensa a consulta de toda a informação e regulamento 
sobre o Programa CA Nota 20 disponíveis em www.creditoagricola.pt. 

Subscreva um Escudo Protector para os seus filhos

Protege as crianças das traquinices do presente e dá-lhes todos os poderes para 
conquistarem um futuro promissor, garantindo que nenhum imprevisto os impede 
de voar e chegar onde quiserem. Mesmo que um dia não possa estar ao lado deles.

Protecção na Educação

Em imprevistos limite, assegure o 
pagamento de um Capital Seguro para 
fazer face às despesas do seu educando.

Brincadeira na Kidzania

Até 01 de Julho de 2022, subscreva o 
CA Vida Educação e a sua criança irá 
ganhar um Bilhete para a KidZania*. 

* Oferta válida para crianças até aos 14 anos inclusive, 
beneficiária do seguro e limitada a 200 bilhetes.

Se não 
dispensa os 
seus passeios 
de bicicleta...

CA CICLISTA

... a CA Seguros garante a sua segurança e a de terceiros. 

CA dica
Segurança 

Online

Proteja-se das fraudes online.
Nunca partilhe as suas credenciais nem os códigos 
de acesso bancários e verifique regularmente 
a actividade nas suas contas e cartões. Caso detecte 
algum movimento suspeito, contacte de imediato 
a Linha Directa ou a sua Agência CA.

Veja mais dicas de segurança online em creditoagricola.pt

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 €. 

O seguro CA Vida Educação é um produto da empresa participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A. e 
o seguro CA Ciclista é um produto da empresa Crédito Agrícola Seguros, Companhia de Seguros de Ramos Reais, 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 Vida e Não Vida. 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 serem entregues à CA Vida e à CA Seguros. 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. Faça uma opção consciente 
e responsável. Esta oferta é a praticada pela Caixa Central e aconselhada ao SICAM. As condições de financiamento são sujeitas 
à aprovação de cada Caixa de Crédito Agrícola Mútuo pertencente ao SICAM. 

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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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)

(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.

Ah, pede também para verificarem 
se a Poupança cumpre com uma 
variação positiva de saldo no mínimo 
de 120€, entre 27 de setembro de 2021 
e 30 de Junho de 2022.

PROTECÇÃO EDUCAÇÃO (Morte ou 
invalidez o protector – Pessoa Segura)

Protecção Dói-Dói

A sua criança é traquina, aventureira, 
irrequieta?  O CA Vida Educação 
minimiza os “azares” das brincadeiras, 
com as coberturas:

INTERNAMENTO DO MENOR
(Doença ou acidente)

DESPESAS TRATAMENTO 
E DESLOCAÇÃO DO MENOR

Com o CA Vida Educação 
aproveite, com confiança, 
todos os momentos em família. 

Fale já hoje com a sua Agência CA.

Com o seguro CA Ciclista tem ao 
seu dispor 2 planos: Mais e Top. 
Escolha o plano que mais se adapta 
às suas necessidades e, qualquer que 
seja a sua opção, em caso de sinistro 
não terá de assumir qualquer custo, pois 
o seguro CA Ciclista não tem franquias. 

Usufrua ainda 
de vantagens extra.
Tenha acesso aos parceiros certos 
para as suas aventuras de bicicleta, 
com descontos em lojas de desporto, 
redes de hotéis e agências de viagem.

Andar de bicicleta promove a sua saúde e preserva o ambiente. 
O CA Ciclista promove a sua protecção!

Descobre todo o teu potencial com o Crédito Agrícola. 
Vem estagiar connosco e dá início a uma carreira brilhante.

Estágios profissionais até 12 meses

Estágios curriculares 
integrados no percurso académico

Programa que abrange 
várias zonas do país

Candidata-te 
na página 
institucional 
do CA EDUCA.


