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CA Segurança na internet 
Assegure o controlo da sua vida digital com a ajuda do CA. 

Vá a www.creditoagricola.pt e fique a par dos métodos a utilizar para garantir a segurança 
das suas operações bancárias na internet.

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 .
Exemplo representativo do cartão de crédito CA Dedicado com Taxa Fixa: TAEG de 13,37% calculada considerando 
um limite de crédito de 1.500 , utilizado imediata e integralmente, com reembolso em 12 prestações mensais constantes 
de capital acrescidas dos respectivos juros à TAN de 8,150% e considerando uma comissão de disponibilização de cartão 
de 25,00 . Inclui Imposto do Selo sobre a comissão de disponibilização de cartão, os juros e sobre o crédito.
O Seguro Não Vida CA Cães e Gatos é um produto comercializado pela CA 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 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 Seguros 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 lhe serem entregues.
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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.

SEGURO CA CÃES & GATOS

PORQUE SÃO PARTE DA FAMÍLIA.
A saúde do seu amigo de 4 patas conta 
agora com uma nova solução com coberturas 
de responsabilidade civil animal, cirurgia por 
acidente ou doença, e disponibiliza uma vasta rede 
de serviços veterinários, serviços de assistência, 
serviços ao domicílio e produtos e serviços 
de bem-estar.

Por apenas 15€ mensais o seu animal 
de estimação dispõe de:

Oferta de uma vacina anual na rede de prestadores;

Descontos em parceiros numa variedade 
de produtos e serviços não clínicos;

Saúde ao domicílio com consultas de veterinário, 
incluindo vacinação;

Área de Cliente exclusiva que permite 
consultar actos clínicos e não clínicos realizados, 
prestadores, entre outros;

Cartão digital na App CA Seguros sempre disponível.

Saiba mais em www.creditoagricola.pt

CARTÃO DE CRÉDITO CA DEDICADO

Ser Dedicado é ter tudo isto e muito mais.
Aceite na Rede Visa em todo o mundo, o cartão de crédito CA Dedicado é o cartão que lhe dá:

Anuidade Gratuita (se o titular do cartão de crédito o utilizar para pagar compras de, 
pelo menos, 10.000,00  por ano);
Assistência Médica ao domicílio;       Assistência Técnica ao domicílio.

O cartão que lhe dá protecção.
Com o Seguro CA Cartões de Crédito associado, o Cartão de Crédito CA Dedicado é o seu maior 
aliado na protecção do que é mais importante para si.

TAEG: 13,37%**

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 entre mergulhos, nem precisa 
de sair da piscina. 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€*

*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).

CA Crédito Pronto

Num click, 
faz acontecer.


