
Novembro 2022

Produtos na campanha.

Campanha válida até 09/12/2022.

Seguro CA Saúde
Oferta da 12ª mensalidade na 1ª anuidade, 
para as apólices com pagamento mensal; 
em alternativa oferta de desconto equivalente 
para pagamento trimestral, semestral ou anual, 
na 1ª anuidade.

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

Seguro de Vida 
CA Protecção Família
Desconto de 10% para Clientes Não Associados, 
durante 5 anos.

Desconto de 15% para Clientes Associados, 
durante 5 anos.

Escolha 
o melhor rumo 
para os seus 
planos

Facilite 
a sua vida 
com os canais 
digitais do CA

CA DEDICADO

CA dica
Phishing

O que é?

CA DIGITAL

Operações financeiras rápidas, sem necessidade de um balcão.

Phishing é uma técnica de ataque de cibersegurança 
comum, que tem como objectivo persuadir ou manipular 
um individuo, de forma a que este realize uma acção 
ou comportamento em beneficio do atacante ou de 
terceiros. Geralmente, este tipo de ataques, induzem 
as vítimas a revelar informação sensível, como as suas 
credenciais de acesso aos sistemas informáticos.

O Seguro de Vida CA Protecção Família é um produto da empresa participada Crédito Agrícola Vida, 
Companhia de Seguros, S.A.. O Seguro 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 neste folheto 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 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 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 ao 
Seguro de Vida CA Protecção Família e ao CA PPR e pela CA Seguros em relação ao Seguro CA Saúde.
*Exemplo representativo do Cartão de Crédito CA Dedicado com Taxa Fixa: TAEG de 13,96% 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 8,740% 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.
**TAEG de 11,20% a 15,30% calculada considerando um limite de crédito de 1.500€ a 2.500€ em função do cartão 
contratado, utilizado imediata e integralmente, com reembolso em 12 prestações mensais constantes de capital 
acrescidas dos respectivos juros à TAN de 7,690% a 13,960% e considerando uma comissão de disponibilização de cartão 
de 12,00€ a 50,00€. Inclui Imposto do Selo sobre a comissão de disponibilização de cartão, os juros e sobre o crédito.

Se desejar deixar de receber esta newsletter, por favor envie um email para linhadirecta@creditoagricola.pt com o assunto 
“Não CAN Particulares”.

PUBLICIDADE 11/2022

Cartão de Crédito CA Dedicado
Casback de 2% com um máximo de 120€ 
aos primeiros 500 cartões de crédito subscritos 
no período da campanha e activados até 
31/12/2022, em todas as compras efectuadas 
entre 01/12/2022 e 30/11/2023.
O valor de casback será creditado de uma só 
vez durante o mês de Dezembro de 2023;

Isenção da primeira comissão 
de disponibilização do cartão de crédito, para 
subscrições durante o período da campanha 
e com activação do cartão até dia 31/12/2022.

Cartão de Débito CA Dedicado
De forma rápida e segura, realize os mais 
variados movimentos na sua Conta à Ordem.

Os cartões de débito e crédito CA Dedicado são 
exclusivos para Clientes CA Dedicado do Crédito Agrícola.

Para mais informações:

creditoagricola.pt

Dedicado a si.

TAEG: 13,96%*

CA Online
Efectue a gestão das suas contas de forma 
cómoda, rápida e segura.

| Poupe, transfira ou pague de forma simples

| Consulte o seu património

| Consulte e faça a gestão dos seus cartões CA

| Gestão da sua documentação digital

| Personalize as suas contas

| Consulte os seus créditos e seguros de vida  
e não vida.

App CA Mobile
O seu banco à distância de um toque.

| Faça a gestão do seu dia-a-dia

| Adira ao Apple Pay

| Poupe para atingir os seus objectivos

| Consulte o seu património

| Aceda à lista de cartões se necessário, peça  
o seu cartão CA

| Transfira ou pague de forma segura e simples

Com os Cartões de Crédito CA**, as compras de Natal são 
feitas online, no conforto de sua casa.

Começe a 
planear o Natal 
sem filas 
nem correrias

CA CARTÕES 
DE CRÉDITO

Usufrua gratuitamente do serviço 3D SECURE, que lhe oferece uma segurança adicional ao efectuar
as suas compras com os Cartões de Crédito CA, na internet, em sites seguros, nacionais e estrangeiros.
Caso tenha o seu número de telefone actualizado, este serviço já vai activo no seu cartão.

Evite as fraudes e usos indevidos do seu cartão! Faça compras Online com os seus Cartões
de Crédito CA.

Corra por 
uma Causa, 
em que todas 
as mulheres 
são vencedoras

CA VIDA

Tão importante como proteger as mulheres, é sensibilizá-las 
para a prevenção do risco do cancro da mama. Previna o futuro 
e minimize o impacto que uma doença oncológica feminina 
possa ter. 

Sabia que…
O Cancro da Mama é o 2º mais comum 
e a 4ª causa principal de morte por cancro 
em Portugal?

#correcavida
Corra por uma Causa e faça a diferença.

A CA Vida associou-se à Corrida Sempre Mulher, 
uma prova solidária a favor da Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima com Cancro 
da Mama, que alia a importância da actividade 
física à sensibilização para o rastreio e detecção 
precoce do Cancro da Mama. 
Inscreva-se nesta iniciativa!

Quando?
Dia 13 de Novembro de 2022, no Parque das 
Nações, homens e mulheres podem unir-se 
por uma causa. 

Como minimizar o impacto 
desta doença?
O Seguro de Vida CA Mulher cobre os riscos 
de Doenças Oncológicas Femininas, bem como 
Carcinomas in-situ. 
Subscreva o Seguro Vida CA Mulher, 
uma protecção pensada no feminino.

Cibersegurança é a cada vez mais fundamental: 
proteger computadores e servidores, dispositivos móveis, sistemas eletrónicos, 
redes e dados contra ataques maliciosos. Existem várias motivações para estes 
ataques, mas, para si, só uma atitude: garantir ao máximo a sua cibersegurança.

Como me posso proteger?
| Fique atento quando são solicitados dados 
corporativos ou pessoais 

| Confirme sempre o endereço do remetente 
do e-mail 

| Não clique em hiperligações ou abra 
ficheiros sem ter a certeza da legitimidade 
do e-mail 

| Passe o cursor por cima das hiperligações 
para confirmar que o website é legítimo

Garanta 
a sua 
Cibersegurança

CA CIBERSEGURANÇA

Como não sou apanhado?
O principal veículo utilizado nestes ataques, 
é o e-mail. Existem alguns sinais de alerta para 
os quais deverá ficar atento para identificar 
um ataque de Phishing:

| Pedido de informação sensível ou 
confidencial com carácter de urgência 

| Remetente desconhecido ou email com 
domínio desconhecido 

| Erros ortográficos ou gramaticais 

| Hiperligação para uma página suspeita 
para introdução de informação

Phishing - A arte da manipulação

Ao lado das mulheres nas corridas  
de todos os dias.

Fale já hoje com a sua Agência CA.


