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Para uma utilização segura da internet é fundamental conhecer os cuidados 
a adoptar para garantir a segurança das operações realizadas e a salvaguarda 
dos dados pessoais.

Conheça as nossas recomendações de segurança CA e mantenha-se informado sobre 
os vários tipos de fraude digital mais comuns em www.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 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 .
Os seguros de vida CA Protecção Hospitalar, CA Protecção Família e CA Vida Educação, são produtos da empresa participada 
Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A.. O Seguro Não Vida CA Saúde é um produto comercializado em regime 
de co-seguro, entre a CA Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A. e a Médis - Companhia Portuguesa 
de Seguros de Saúde, S.A., MCRC Lisboa, Pessoa Colectiva nº 503 496 944, com o Capital Social de 12.000.000  e sede 
na Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, 2744-002 Porto Salvo. 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 Vida, a CA Seguros e a Médis 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 lhe 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, em relação aos seguros de vida 
CA Protecção Família, CA Protecção Hospitalar e CA Vida Educação e pela CA Seguros e pela Médis, em relação 
ao Seguro Não Vida CA Saúde.
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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

CA Solução Família

Num click, 
faz acontecer.

É natural cuidar
dos nossos.

Aproveite as condições especiais da campanha.

Campanha válida até 23 de Julho de 2021   Saiba mais na sua Agência CA.

Seguros Vida CA Protecção Família
• 15% de desconto para Clientes Associados, 

no prémio da Apólice, pelo período de 5 anos;
(Não acumula com outros descontos 
de Cliente Associado).

• 10% de desconto para Clientes 
Não Associados, no prémio da Apólice, 
pelo período de 5 anos. 
(Descontos não acumuláveis com o 
Desconto Saudável).

Seguro CA Saúde Particulares
• Oferta da 12ª mensalidade na 1ª anuidade,  

para as apólices com pagamento mensal;

• Oferta de desconto equivalente de 8,33%, 
na 1ª anuidade, para pagamento trimestral, 
semestral ou anual em cada uma das fracções;

• Oferta de vales de desconto Pingo Doce 
nos valores de 10, 25 ou 50 por pessoa 
segura, conforme a opção de seguro subscrita.

Aproxima-se o final da primeira fase 
do Programa. 

CA Jovens

7ª Edição do Programa 
CA Nota 20.

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

Ah, pede também para verificarem se a Poupança cumpre 
com uma variação positiva de saldo no mínimo de 120€, 
entre 28 de Setembro de 2020 e 30 de Junho de 2021.

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

SEGURO CA VIDA EDUCAÇÃO

SER SUPER PROTECTOR, 
É DEIXÁ-LOS VOAR E AINDA 
CONSEGUIR POUPAR! 
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 Jovem, da qual a criança/jovem 
seja titular, com a devolução de 10% do prémio pago 
do 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.

Ao subscrever o CA Vida Educação a sua criança 
ganha um Laboratório Antivírus da Science4you. 
(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.

NO PRÓXIMO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
O CRISTAS ENSINA E DÁ PRÉMIOS.

Junte-se aos mais novos para celebrar esta importante data.

Até 30 de Junho, descubra-as em www.creditoagricola.pt, e desafie os mais pequenos 
a participar no Quiz “Aprender com o Cristas” para poderem ganhar prémios!

Aproveite as Apresentações de Literacia Financeira que o CA lhe disponibiliza e ensine 
aos seus filhos conceitos financeiros, de forma lúdica e criativa. 

Literacia Financeira – 1º Ciclo ao Secundário


