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Projectos
que
florescem

Comprar  
casa é mais  
fácil do que 
imagina

CA SOLUÇÕES
DE CRÉDITO PESSOAL

3D Secure

o que é? 

CA SOLUÇÕES DE 
HABITAÇÃO

Conheça as soluções de Crédito Habitação do CA.

O 3D Secure é um serviço gratuito que permite realizar 
pagamentos on-line com segurança acrescida, através da 
introdução de um código numérico de utilização única 
(um código por compra) enviado por SMS para o telemóvel 
do titular do cartão. Está disponível para cartões das redes 
MasterCard/Maestro e Visa/Visa Electron.  
O 3D Secure pode ser utilizado em sítios seguros nacionais  
e estrangeiros identificados com os símbolos:

Este serviço permite identificar as lojas on-line onde a 
utilização do cartão é feita com métodos acrescidos de 
segurança. Assim, não há fraudes nem usos indevidos 
do seu cartão! 

Poupar para os seus objectivos (natalícios ou outros) é mais fácil 
do que imagina.

Com as nossas Soluções de Crédito Pessoal o seu futuro floresce 
também. Nutra os seus projectos e deixe-os crescer!

Seguros CA Vida
Invista nos 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;

Prazos e montantes adaptados à sua situação;

Serviço que o vai surpreender. 

Faça já a sua simulação!

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.

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 1,7%*.
Faça já a sua simulação e conheça a nossa melhor oferta.

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

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 mínimo de 5.000€;
Montante máximo de financiamento (se Habitação Própria Permanente) é 90% do menor valor entre  
a aquisição e a avaliação, e 80% para outras finalidades (habitação secundária e arrendamento).

Seguros associados ao seu 
Crédito Habitação 

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.

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.

 Principais características:

Se procura um imóvel conheça as 
nossas oportunidades de imóveis 
em www.caimoveis.pt

Spread bonificado até 0,45 p.p. pela posse de produtos e serviços.

Comece já  
a planear  
as prendas 
para o Natal

CA POUPANÇA
MY PROJECT

Uma poupança que pode ser criada e gerida exclusivamente através dos canais digitais, sem que tenha de se 
deslocar a uma Agência CA.

Apenas necessita de ser titular de uma conta de depósito à ordem no Crédito Agrícola e ser aderente do CA Mobile 
ou, tão unicamente, do CA Online, para poder subscrever a CA Poupança My Project.

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

O seguro que protege o seu sonho!

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

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

Incapacidade Temporária para o Trabalho;

Desemprego Involuntário;

Internamento Hospitalar. 

De 6 a 10 anos

De 11 a 15 anos

Mais de 16 anos

5%

10%

15%

Exemplos representativos 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 10,5%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN de 8,109%, calculada com 
base na média aritmética simples das cotações diárias do indexante Euribor a 12 meses do mês de Julho de 2021 ( -0,491%), 
arredondada à milésima, e spread de 8,600%. Inclui comissão de abertura, imposto do selo sobre o crédito utilizado, 
sobre os juros, e sobre a comissão. Montante total imputado ao consumidor de 37.959,14 € e montante total da prestação 
mensal de 609,86 €.
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 11,0%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, 
com base numa TAN fixa de 8,500%. Inclui comissão de abertura, imposto do selo sobre o crédito utilizado, sobre os juros, 
e sobre a comissão. Montante total imputado ao consumidor de 38.310,95 € e montante total da prestação mensal de 
615,50 €.
*Exemplo representativo para taxa variável Finalidade de Aquisição: TAEG de 1,7%, calculada com base numa TAN de 
1,166% (Euribor 12M de -0,484% em Julho 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 559,85 €. Inclui seguro de vida e seguro multirriscos, encargos 
com registo de hipoteca e comissão de manutenção da Conta de Depósitos à Ordem Particulares, análise, avaliação e 
conversão de registo provisório em definitivo. Isento de comissões de abertura. Montante total imputado ao consumidor 
de 217.640,20 €. 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. Os seguros 
CA Protecção Financeira Crédito Pessoal, o CA Habitação e o CA Protecção Financeira Crédito Hipotecário são produtos da 
empresa Crédito Agrícola Seguros S.A, Companhia de Seguros de Ramos Reais. Os seguros de vida CA Protecção Crédito 
Pessoal e o 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.


