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Seguro de Vida CA Mulher, 
Previna & Cuide de Si!
Disponível na sua Agência CA.

Seguros de Capitalização 
para uma reforma mais tranquila

| Seguro de Vida CA PPR [Capital] 
Uma solução financeira a médio/longo prazo 
para quem pretende rentabilizar as suas 
poupanças sem prejuízo das flutuações 
dos mercados;

| CA Reforma Mais, CA Reforma Segura 
e CA Reforma Tranquila 
Produtos alternativos ao actual Sistema 
da Segurança Social, com possibilidade de 
diversificar a Poupança em Fundos com perfis 
de risco distintos.

Fundos de Investimento que 
fazem crescer o seu rendimento 
de forma equilibrada e estável

| A Curto Prazo 
Se pretende rentabilizar as suas aplicações 
com estabilidade, segurança e liquidez, 
o CA Curto Prazo e o CA Rendimento são 
excelentes opções de baixo risco.

| Com Baixo Risco 
Se pretende valorizar os seus imóveis e rendas 
recebidas, o CA Património Crescente é um 
fundo aberto que lhe permite aumentar o seu 
património a médio/longo prazo com segurança.

| Com Risco Moderado 
Se é um investidor com moderada aversão 
ao risco, opte pelas aplicações que melhor se 
ajustem ao seu perfil de risco e ao prazo de 
investimento. Flexibilize o seu investimento 
junto do Crédito Agrícola. 

Invista hoje 
na diversidade 
para um 
futuro melhor

Seja a 
protagonista 
da sua Vida

Comprar casa
é mais fácil
do que 
imagina

CA SOLUÇÕES 
DE INVESTIMENTO

CA dica
Segurança 

On-line

Nunca instale aplicações através 
de links enviados por sms

SEGURO DE VIDA 
CA MULHER
| OUTUBRO ROSA

CA HABITAÇÃO

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 recomendações de segurança CA 
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 €.
Soluções de Crédito Habitação, exemplo representativo para taxa variável, finalidade de Aquisição: TAEG de 1,7%, 
calculada com base numa TAN de 1,152% (Euribor 12M de -0,498% em Setembro de 2021 + spread de 1,650%), para um 
crédito de 170.000,00 €, a 30 anos, para 1 titular com 30 anos de idade, finalidade de aquisição de habitação com 
garantia de hipoteca, rácio financiamento/garantia de 80% e DSTI inferior a 20%. 360 prestações mensais de 558,74 €. 
Inclui seguro de vida e seguro multirriscos, encargos com registo de hipoteca, análise, avaliação e conversão de registo 
provisório em definitivo. Isento de comissões de abertura. Montante total imputado ao consumidor de 215.361,07 €. 
A taxa de juro variável nas finalidades de crédito à habitação para a aquisição e/ou construção de habitação própria 
pode assumir valores negativos em função da evolução e da revisão do respectivo indexante.
Exemplo representativo 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.
Os seguros CA Habitação e CA Best Driver são produtos da empresa Crédito Agrícola Seguros S.A, Companhia de 
Seguros de Ramos Reais. Os seguros CA Mulher e CA Protecção Crédito Habitação são produtos da empresa participada 
Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros S.A. A informação sobre estes seguros 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 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 Seguros e CA Vida nos respectivos 
produtos. Faça uma opção consciente e responsável. Esta oferta é 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. Esta informação não dispensa a consulta das condições completas dos produtos junto das Agências do 
Crédito Agrícola.
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Todas as mulheres merecem ser as protagonistas e actrizes 
principais da sua vida. Merecem ter o guião com que sempre 
sonharam e um final feliz. E na vida, o capítulo Saúde é dos 
mais importantes… Previna & Cuide de Si! 

Conheça as soluções de 
Crédito Habitação do CA.

O cancro da mama é um tema delicado para 
todas as mulheres. Não podemos evitá-lo, mas 
podemos minimizar o seu impacto e preveni-lo.

Neste #OutubroRosa, subscreva o seguro 
de vida CA Mulher, e minimize o impacto 
financeiro que uma doença oncológica de foro 
feminino pode ter no orçamento familiar. 

Temos uma oferta atractiva e alargada 
de soluções de Crédito Habitação 
para si com spreads a partir de 1% 
considerando a máxima bonificação 
pela posse de produtos e serviços 
e TAEG de 1,6%.

Faça já a sua simulação e conheça a nossa 
melhor oferta.

Principais características:
| Taxa de Juro variável 
Indexada à Euribor a 12 meses, acrescida 
de um spread em função da análise do 
empréstimo e do risco do Cliente;

| Prazo 
Até 40 anos, desde que os titulares no final 
do financiamento não excedam os 75 anos 
de idade; 

| Montante máximo de financiamento 
(se Habitação Própria Permanente) 
90% do menor valor entre a aquisição 
e a avaliação, e 80% para outras finalidades 
(habitação secundária e arrendamento).

Spread bonificado até 0,45 p.p. pela posse de 
produtos e serviços. Para empréstimos com prazo 
inferior a 30 anos aplica-se um desconto no spread.

Não perca a oportunidade 
de encontrar a sua casa em 
www.caimoveis.pt

CA Protecção Crédito Habitação
Nada melhor do que ter projectos e correr atrás 
deles. Proteja o investimento na casa dos seus 
sonhos, com o CA Protecção Crédito Habitação. 
Um seguro de vida para quem faz um crédito 
à habitação e não quer pôr em risco o seu 
património familiar. Garanta o pagamento 
da dívida, em caso de morte ou invalidez, 
por doença ou acidente.

O seguro que protege o seu sonho!

Até 31 de Dezembro de 2021, subscreva o 
seguro de vida CA Mulher na sua agência CA 
e beneficie da oferta de um Voucher Odisseias 
especial dedicado a Si.

| +  1.500 experiências SPA, 
Gourmet ou Aventura

| Experiência para 2 pessoas

| Validade de 3 anos

Num click, 
faz acontecer

Mais 
segurança 
para todos,
mais 
vantagens 
para Si

CA CRÉDITO PRONTO

CA BEST DRIVER

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)

Prontos para reabrir horizontes.

Conheça esta solução centrada na prevenção e segurança 
rodoviária.

(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).

Uma solução criada para Clientes particulares 
com seguro CA Automóvel, com veículo ligeiro 
e cobertura de danos próprios, suportada por 
uma app que  atribuirá um score de condução 
com base em alguns indicadores recolhidos 
tais como:

| Velocidade;

| Índice de aceleração e travagem;

| Grau de inclinação da viatura;

| Utilização de telemóvel.

Este score de condução atribuirá coins que 
podem ser acumuladas e trocadas por vouchers 
em lojas de referência. Em simultâneo, elevados 
scores, poderão traduzir-se numa devolução 
parcial do prémio no final da anuidade. 

A App CA Best Driver vai disponibilizar 
estatísticas e dicas personalizadas aos 
Clientes, promovendo melhores práticas de 
condução e uma maior segurança rodoviária.

Conheça as soluções que temos para si e aplique o seu 
investimento em produtos que o ajudam a concretizar o seu 
objectivo, reduzindo uma potencial perda de rendimento.

Seguro Vida associado 
ao seu Crédito Habitação

Seguros Não Vida associados  
ao seu Crédito Habitação

Contrate, a solução CA Best Driver, 
em qualquer Agência CA. 

Seguro CA Habitação
Seguro que o(a) protege dos imprevistos com 
a sua casa, bem como o seu recheio e a sua 
família. Disponibilizamos-lhe 3 planos de 
protecção de acordo com as suas necessidades:

| Incêndio, acção mecânica de queda de raio 
e explosão; 

| Multirriscos; 
| Multirriscos VIP.

Adicionalmente pode associar ao seu Crédito Habitação 
o CA Protecção Financeira Crédito Hipotecário.

Seguro CA Protecção Financeira 
Crédito Hipotecário
O seguro que garante o pagamento das 
prestações mensais assumidas no âmbito 
do crédito à habitação, em consequência de:

| Incapacidade Temporária Absoluta para o Trabalho;
| Desemprego Involuntário;
| Internamento Hospitalar. 

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.

Esta informação é de índole geral, não constituindo uma recomendação personalizada de investimento nestes produtos financeiros. 
Qualquer decisão de investimento deve ter em consideração os objectivos específicos do investidor, incluindo o horizonte temporal 
pretendido, bem como a respectiva capacidade financeira, grau de conhecimento e experiência sobre o produto e tolerância ao 
risco associado ao mesmo. O investimento em Fundos não dispensa a consulta das informações Fundamentais Destinadas aos 
Investidores, do Prospecto e das Condições Particulares de Distribuição (quando aplicáveis), disponíveis no site www.creditoagricola.pt 
e na CMVM (www.cmvm.pt). Entidade Comercializadora: A Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L., através 
das suas Agências e através do serviço de Internet Banking, no sítio www.creditoagricola.pt, bem como das Agências das Caixas de 
Crédito Agrícola Mútuo suas Associadas, que agirão por conta e em nome daquela, enquanto seus Agentes. Entidade responsável 
pela gestão: IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora e Organismos de investimento Coletivo, S.A., com sede na Av. da República, 
nº25, 5ºA, em Lisboa. Tel.: +351 211 209 100, www.imga.pt.

(1) Preço máximo a pagar entre as 9h e as 21h de dias úteis: 0,07 € no primeiro minuto e 0,0277 € por minuto seguinte (s/IVA incluído). 

Entre as 21h e as 9h de dias úteis, fins de semana e feriados: 0,07 € no primeiro minuto e 0,0084 € por minuto seguinte (s/IVA incluído).

Atendimento personalizado 

24h/dia, 7 dias/semana

(1)


