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Todos os produtos que os clientes mais Jovens precisam 
estão aqui, no CA.

CA dica
O Crédito Agrícola
NUNCA contacta

telefonicamente 
para cancelar 

transferências,
NEM solicita 

códigos de acesso 
aos serviços

– são pessoais e
intransmissíveis.

O Crédito Agrícola ALERTA
Os ataques de phishing são cada vez 
mais recorrentes 

| NÃO aceda ao Site do Crédito Agrícola por pesquisa 
na internet - Google ou outros motores de busca. 
O acesso deve ser sempre efectuado por 
https://www.creditoagricola.pt

| NUNCA partilhe os seus dados pessoais de acesso 
ao serviço CA Online, em contacto telefónico ou 
páginas de internet, porque esses dados são pessoais 
e intransmissíveis

| NUNCA aceda a links enviados em mensagens de e-mail 
ou SMS, para cancelar transacções. O Crédito Agrícola 
NUNCA envia comunicações sobre “CANCELAMENTO  
DE TRANSAÇÕES”

| NUNCA instale nem faça download de aplicações 
de fontes desconhecidas (ex: e-mails recebidos; 
mensagens de SMS), com indicação 
de "ACTUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA"

Caso suspeite de alguma comunicação ou contacto telefónico, contacte de imediato a sua Agência 
ou a Linha Directa: 21 380 5660 - Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana (Chamada para a 
rede fixa nacional). Saiba mais sobre Tentativas de Burla/Fraude 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 fixa de 6,500%. Inclui Imposto do Selo sobre o crédito utilizado e sobre os juros. Isenção de Comissão de Abertura. 
Montante total imputado ao consumidor de 7.243,97 € e prestação mensal de 117,40 €.

Os seguros CA Acidentes Pessoais Protecção Jovem e o CA Automóvel são produtos da empresa Crédito Agrícola Seguros 
S.A, Companhia de Seguros de Ramos Reais. Os seguros CA Vida Educação e CA Poupança Activa [Capital] 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. Esta informação não dispensa a consulta 
das condições completas dos produtos junto das Agências do Crédito Agrícola ou no site www.creditoagricola.pt.

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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Poupe hoje,
para realizar 
amanhã.

CA POUPANÇA 
ACTIVA [CAPITAL]

Há quem sonhe com renovações na casa, com uma viagem 
a um destino exótico ou com uma reforma descontraída…

O que posso fazer?

Se pretende que estes e 
outros projectos se realizem, 
nada melhor do que amealhar 
no presente, de forma 
segura e à medida da sua 
disponibilidade financeira.

Como?

Subscreva o CA Poupança Activa [Capital], 
a solução financeira ideal para Si. 
Uma poupança a médio/longo prazo, 
com capital investido 100% garantido, 
sujeito a encardo de resgate nos 
primeiros 5 anos.

Principais características
Período de comercialização: 3 de Outubro 
a 31 de Dezembro de 2022****. 

Capital Garantido: Poupe sem risco e com 
total garantia do capital investido.

Investimento mínimo: 180€

Duração Mínima: 5 anos. Idealmente 8 anos 
para maximização do Benefício Fiscal.

Rentabilidade Garantida: Taxa de rendimento 
definida anualmente. Para 2022 foi definida 
em 0%*.

Histórico de rentabilidade:

****A CA Vida reserva-se no direito de, atingido o volume de subscrição disponível, suspender a comercialização 
desta solução em data anterior a 31 de dezembro de 2022.

Diversifique os seus 
investimentos, para que os 
sonhos tenham um final feliz!

Fale já hoje com a sua Agência CA.

A CA Seguros, em 2021, volta a apresentar um dos menores 
rácios de reclamações por mil veículos seguros, com o valor 
de 0,177 face à média do mercado que tem o valor de 0,309. 

Entre os 
melhores nas 
reclamações 
automóvel

CA SEGUROS

Estes foram os resultados apurados 
nas reclamações do seguro automóvel, 
no mais recente Relatório de Regulação 
e Supervisão da Conduta de Mercado 
publicado pela ASF – Autoridade 
de Supervisão de Seguros e Fundos 
de Pensões. 

A consistência deste valor, que vem já 
do ano passado, é o resultado de vários 
factores que se conjugam entre eles, 
tais como certificação de um sistema 
de gestão de qualidade nos processos, 
aumentando muito o foco na qualidade 
e na melhoria contínua.

É, também, importante salientar 
o alinhamento dos recursos internos e 
dos colaboradores das Caixas Agrícolas, 
que têm como princípios orientadores 
assegurar níveis de serviço elevados 
aos Clientes, bem como fomentar 
uma relação de proximidade e de 
confiança, que são valores cada vez 
mais apreciados. 

É esta estratégia que nos permite 
alcançar resultados que tanto nos 
orgulham, e que partilhamos com 
os nossos Clientes. 

Eu sei 
o que quero

CA JOVENS

Com o CA, é na boa.

* Oferta limitada ao stock existente e a 1 carregamento por Cliente (oferta não acumulável). O carregamento em cartão por parte do 
CA, será efectuado durante o mês de Janeiro de 2023. Esta oferta não se destina aos Clientes CA Jovens que sejam filhos/familiares 
directos de órgãos sociais ou de colaboradores do Grupo Crédito Agrícola, sendo que, para os efeitos desta oferta, são considerados 
colaboradores do Grupo do Crédito Agrícola as pessoas que prestam serviços à Caixa Central, às Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, 
que integram o Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM), e/ou às empresas participadas, através de contrato de 
trabalho ou de prestação de serviços.

Conheça toda a informação e oferta da campanha disponível em www.creditoagricola.pt e na sua Agência CA.

Campanha válida até 28 de Outubro de 2022.

Poupança Futuro
A Poupança que cresce contigo!

Cartão GR8*
A vida é great!
Cartão pré-pago.

Oferta de 1 carregamento de 25€ em 
cartão GR8 às primeiras 1.000 subscrições de 
um cartão GR8 durante o período da campanha 
(que decorre de 03-10-2022 a 28-10-2022) que, 
posteriormente, procedam à adesão e activação 
da App CA Teen até ao dia 31/12/2022*.

Oferta de 1 carregamento de 20€ em 
cartão GR8 às primeiras 1.000 adesões e 
activações à App CA Teen até ao dia 31/12/2022, 
para detentores de cartão GR8*. 

Seguro CA Vida Educação
Fica na boa com o futuro sob controle
O seguro que devolve anualmente 10% do 
prémio pago para a tua conta poupança futuro, 
desde que sejas o beneficiário do Seguro CA 
Vida Educação e o titular da Poupança Futuro, 
com ambos os contratos em vigor.

Seguro CA Acidentes Pessoais 
Protecção Jovem
No worries! Estás protegido.
Oferta de 50% de desconto na 1ª anuidade, 
na opção base.

É isto que acontece

quando ouvimos

os nossos clientes

Tão fácil 
que já está

CA CRÉDITO PRONTO

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)

Depressa e bem, ainda há quem! Dê aos seus filhos o material 
escolar que necessitam, rápido e fácil.

(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.

Encargo de Aquisição: 0%

Encargo de Resgate: 2% nos primeiros 5 anos 
de vigência do contrato.

Benefício Fiscal: Tributação IRS mais favorável 
do que outras aplicações financeiras.

CA Poupança 
Activa [Capital]

2018**

0,140%

2020**

1,800%

2019**

0,915%

2021**

1,399%

*TAEB – Taxa anual efectiva bruta
**Rentabilidades passadas não são garantia de 
rentabilidade futura
***Calculado de acordo com o definido nas Condições 
Gerais do produto

Procure uma relação equilibrada entre risco e retorno.

Fundos de 
Investimento 
Mobiliário

IMGA ALOCAÇÃO

Proteja os seus investimentos

Num mundo em constante mutação, 
é fundamental diversificar os seus ativos 
e geri-los de forma dinâmica. Tendo esta 
ideia sempre presente, os fundos 
de alocação ou multiativos têm como 
principal objetivo minimizar o risco em 
função do retorno desejado para cada 
um dos perfis de investidor, através 
de carteiras geridas de forma ativa 
em diferentes geografias e moedas. 

Os fundos IMGA Alocação 
têm agora disponíveis quatro 
perfis de risco com a seguinte 
exposição média ao mercado 
acionista:

| Alocação Dinâmica: 75%

| Alocação Moderada: 55%

| Alocação Conservadora: 20%

| Alocação Defensiva*: 10%
*Brevemente disponível

Compreenda os riscos

O risco depende de uma combinação 
equilibrada entre exposição a ativos 
de maior risco (ações) e menor risco 
(obrigações).

Uma estratégia diversificada oferece 
condições para a criação de uma carteira 
que melhora o rendimento esperado  
e preserva o investimento do capital 
em períodos de  grande volatilidade.

Venha conhecer os Fundos 
IMGA Alocação ao Balcão 
do Crédito Agrícola. 

Também disponível no CA Online

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 objetivos específicos do investidor, incluindo o horizonte temporal 
pretendido, bem como a respetiva 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 ao Investidor, 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 de Organismos de Investimento Coletivo, SA, com sede 
na Av. da República , nº 25 - 5º A, em Lisboa, Tel.: +351 211 209 100, www.imga.pt.


