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Há espaço 
para o que 
sempre quis
Com o CA, 
os sonhos ganham vida.

CA SOLUÇÕES
DE CRÉDITO PESSOAL

Conte com o apoio das Soluções CA para desfrutar da vida 
ao máximo.

Seguros CA Vida
Concretize os seus projectos, investindo na sua 
protecção. Subscreva o seguro de vida ideal 
para quem contrata um Crédito Pessoal e não 
quer colocar em risco o seu património familiar.

CA Protecção Crédito Pessoal
Na subscrição do seguro de vida CA Protecção 
Crédito Pessoal:
| Desconto de 10% para Clientes Não Associados, 
durante 5 anos.

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

Subscreva o seu CA Protecção Crédito Pessoal  
por mais de 5 anos e beneficie de um desconto  
na anuidade a partir do 6º ano da sua apólice.

Principais características
| Finalidades adequadas às suas necessidades: 
para comprar um carro, cuidar da sua saúde, 
ser mais sustentável, viajar para desfrutar a vida 
e concretizar projectos;

| Prazos e montantes adaptados à sua situação;

| Serviço que o vai surpreender. 

Faça já a sua simulação!

Vantagens do Crédito Pessoal 
CA
| Flexibilidade 
Modalidades com diferentes características, 
escolha a melhor para o seu projecto.

| Versatilidade 
Crédito Pessoal à sua medida.

| Taxas competitivas

Seguros CA Seguros

CA Protecção Financeira 
Crédito Pessoal
Para fazer frente a situações imprevisíveis  
e garantir a sua estabilidade financeira, 
o seguro CA Protecção Financeira garante 
o pagamento das prestações assumidas no 
âmbito dos créditos contraídos ou encargos 
mensais fixos assumidos.

| Desconto de 20% sobre o prémio comercial 
para Clientes CA Não Associados, em toda  
a vigência do contrato.

| Desconto de 25% sobre o prémio comercial 
para Clientes CA Associados, em toda a 
vigência do contrato.

Conheça a nossa melhor oferta e as vantagens que temos para si:

De 6 a 10 anos

De 11 a 15 anos

Mais de 16 anos

5%

10%

15%

CA dica
Segurança 

On-line

Proteja-se das fraudes online.
Nunca partilhe as suas credenciais nem os códigos 
de acesso bancários e verifique regularmente 
a actividade nas suas contas e cartões. Caso detecte 
algum movimento suspeito, contacte de imediato 
a Linha Directa ou a sua Agência CA.

Veja mais dicas de segurança online em creditoagricola.pt

Exemplo representativo para aquisição de mobiliário/recheio: Taxa de Juro Variável sem garantia de hipoteca: 
Financiamento de Crédito Pessoal com a finalidade “lar” para aquisição de Mobiliário/Recheio de 30.000,00 €, a 60 meses, 
TAEG de 11,6%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN de 8,852%, calculada com 
base na média aritmética simples das cotações diárias do indexante Euribor a 12 meses do mês de Junho de 2022 (0,852%), 
arredondada à milésima, e spread de 8,000%. Inclui comissão de abertura, imposto do selo sobre o crédito utilizado, sobre 
os juros, e sobre a comissão. Montante total imputado ao consumidor de 38.785,31 € e montante total da prestação mensal 
de 620,60 €. 
Taxa de Juro Fixa sem garantia de hipoteca: Financiamento de Crédito Pessoal com a finalidade “lar” para aquisição de 
Mobiliário/Recheio de 30.000,00 €, a 60 meses, TAEG de 10,5%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com 
base numa TAN fixa de 7,900%. Inclui comissão de abertura, imposto do selo sobre o crédito utilizado, sobre os juros, e sobre 
a comissão. Montante total imputado ao consumidor de 37.927,88 € e montante total da prestação mensal de 606,86 €.

O seguro CA Protecção Financeira Crédito Pessoal é um produto da empresa participada Crédito Agrícola Seguros, 
Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A.. Os seguros CA Protecção Crédito Pessoal e CA Vida Educação são produtos 
da empresa participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A.. Esta informação 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 serem 
entregues à CA Seguros e à CA Vida. A Caixa Central e as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo pertencentes ao SICAM 
não assumem a cobertura de riscos associada aos contratos de seguro supramencionados, sendo estes assumidos pela 
CA Vida ou pela CA Seguros em relação aos seus produtos. Faça uma opção consciente e responsável. Esta oferta é a 
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.

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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Agora é fácil fazer “follow” aos €€€ dos mais jovens.

A App que 
tornará 
“Bosses” os 
mais jovens

CA TEEN

É muito simples!

Esta App, que o CA disponibiliza 
gratuitamente, destina-se aos Jovens entre 
os 13 e os 17 anos, Clientes do CA e com 
Cartão GR8 (Cartão pré-pago para menores, 
do CA, que serve de base ao funcionamento 
da App).

São precisos apenas 2 passos:

1. Adesão à App CA Teen, feita na App CA 
Mobile pelo Representante Legal, tendo este 
de adicionar o contacto de telemóvel do Jovem 
que utilizar a App e seguir as indicações;

2. O Jovem inicia o processo de registo 
efectuando o download gratuito da App 
CA Teen, para depois utilizar o QR Code, 
previamente dado ao Representante Legal, 
para poder começar a usar a App.
A adesão à App só pode ser efectuada pelo 
Representante Legal do menor, que dará 
ao mesmo o QR Code necessário para a adesão 
à App. 

E assim, a App CA Teen fará 
dos jovens verdadeiros Bosses, 
permitindo-lhes:

Os jovens vão revolucionar a maneira como 
controlam os seus gastos! 

Desenvolvida para todos aqueles que têm 
o cartão GR8, a nova App CA Teen é 
mesmo easy!

Tudo isto à distância de uma consulta no 
smartphone.

Mesmo à BOSS!!!

Carregar o 
telemóvel;

Pedir dinheiro aos seus
Pais / Representantes legais;

Consultar o saldo 
do seu cartão GR8.

EXPLORE NA

Mais 
protecção 
para os mais 
pequenos

CA VIDA EDUCAÇÃO

CA Vida Educação é o seguro de vida que vai querer subscrever 
para proteger os mais pequenos no presente e no futuro e 
deixá-los viver os sonhos!

Protecção Futura: Educação

Perante morte ou invalidez 
da Pessoa Segura, garante 
o pagamento de um capital 
para fazer face às despesas 
de educação e permitir a 
continuidade dos estudos.

Protecção presente: 
Aventuras & Poupança

O CA Vida Educação minimiza os “azares” 
das brincadeiras, com as coberturas:

INTERNAMENTO DO MENOR
(Doença ou acidente)
Subsídio diário de 50€

DESPESAS TRATAMENTO 
E DESLOCAÇÃO DO MENOR
Até ao limite de 1.000/ano

POUPANÇA A CRESCER
Ao combinar o CA Vida Educação 
com uma Conta Poupança Crédito 
Agrícola (Cristas Geração, Futuro), 
anualmente, são devolvidos 10% 
dos prémios pagos do seguro.

CA Vida Educação, uma protecção 
que lhe permite aproveitar em 
pleno o que a vida tem de melhor, 
as Crianças.

Fale já hoje com a sua Agência CA.

Se vai viajar de carro siga as nossas dicas e conduza 
em segurança:

Dicas 
de Prevenção 
e Segurança 
Rodoviária

CA BEST DRIVER

Faça um check-up geral 
ao seu veículo antes de viajar.
Verifique a pressão e estado dos pneus, 
travões, direcção, suspensão e luzes.

Evite carregar em excesso 
o carro e confirme se a carga está 
bem-acondicionada.

Se viajar com animais de 
estimação, utilize sempre uma 
caixa transportadora ou um cinto de 
segurança para cães. Não se esqueça 
de hidratar os seus amigos de quatro 
patas durante a viagem.

Em viagens mais longas, 
é aconselhável fazer algumas pausas 
para descansar. 

Faça uma condução defensiva 
e mantenha sempre a distância 
de segurança.

Melhore a sua condução com a CA Best Driver, uma solução que ajuda 
a uma condução mais segura, através de estatísticas e dicas 
de condução personalizadas consoante o tipo de comportamento  
na estrada, e recompensa os melhores condutores.


