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Segue o Crédito Agrícola e enche de likes o teu futuro.

*Oferta Limitada ao stock existente e a 1 voucher por Cliente (oferta não acumulável). Prémio enviado para o email 
do Representante Legal do Jovem durante o mês de Janeiro de 2022.

Campanha válida até 29 de Outubro de 2021.

*TAEB (Taxa Anual Efectiva Bruta). **Calculado de acordo 
com o definido nas Condições Gerais do Produto.

    Poupança Futuro
A Poupança que cresce contigo!

    Seguro CA Vida Educação
O teu futuro sempre under control.
O seguro que devolve anualmente 10% do prémio 
pago para a conta Poupança Futuro de que és 
titular, desde que sejas o beneficiário do Seguro CA 
Vida Educação e a tua poupança esteja em vigor.

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

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

    Poupança Futuro
Oferta de 1 voucher digital Fnac de 15€*  
às primeiras 1.000 subscrições de novas 
Poupanças Futuro.

Oferta de 1 voucher digital Fnac de 10€*  
aos primeiros 750 reforços efectuados em 
Poupanças Futuro já existentes.

Oferta de 1 voucher digital FNAC de 20€*  
às primeiras 500 subscrições de novas Poupanças 
Futuro ou reforços efectuados em Poupanças 
Futuro já existentes + subscrição de 1 seguro  
em campanha.

Vantagens 
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vais fazer 
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sabia que?

CA JOVENS

Esta informação não dispensa a consulta do regulamento sobre o Programa CA Nota 20 disponível  
em www.creditoagricola.pt. 

para reforçar os níveis de segurança na realização 
de transacções financeiras o CA dispõe do Sistema 
de Autenticação Forte (SAF), para o serviço Online que 
consiste no envio de um código por SMS denominado 
SMS Token, para validar transferências, pagamento 
de serviços e carregamento de telemóveis.

Conheça as nossas recomendações de segurança CA 
em www.creditoagricola.pt.

O seguro CA Acidentes Pessoais Jovem é um produto da empresa Crédito Agrícola Seguros S.A, Companhia de Seguros 
de Ramos Reais. Os seguros CA Vida Educação, CA PPR [Capital], CA Vida Unit e CA Mulher são produtos da empresa 
participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros S.A.. No CA PPR [Capital] 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 2021. 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.
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Planeie hoje
o futuro 
dos seus e a 
sua reforma

CA SOLUÇÕES 
DE INVESTIMENTO

Seja para a sua reforma ou para diversificar os seus investimentos, 
conheça as nossas soluções para as suas poupanças.

CA PPR [Capital] | Seguro de Vida 
Solução financeira a médio/longo prazo mais 
indicada para quem pretende acumular um 
rendimento extra para a sua reforma.

|  Poupe sem risco e garanta 100% do capital 
investido;

|  Poupe ou invista a partir de €180;

|  Comissão de Subscrição: 0%;

|  Rentabilidade Garantida: 0%* para 2021;

|  Participação nos Resultados: 100%** 
da Conta de Resultados Anual;

|  Reduzida tributação de 8% sobre 
os rendimentos;

|  Benefícios Fiscais;

|  Isento de imposto de selo.

CA Vida Unit | Seguro Unit Linked
Seguro de vida sob a forma de Unit Linked 
(produto financeiro complexo) direccionado 
para investidores que pretendam investir  
numa perspectiva de médio/longo prazo  
e com moderada tolerância ao risco. 

|  Pode investir a qualquer momento e de 
uma só vez com um valor mínimo de € 1.000 
e até ao limite de € 100.000; 

|  Diversificação do Risco: Carteira 
diversificada de activos;

|  Fiscalmente atractivo: Beneficie de uma 
taxa de tributação reduzida em sede de 
IRS, se mantiver o investimento no mínimo 
durante 5 anos e 1 dia; 

|  Isento de comissão de aquisição;

|  Resgate a qualquer momento: No valor 
mínimo de 500€ e deduzido da comissão 
de desinvestimento de 0,5%;

|  Classe de Risco (Médio Risco) 3. CA Vida Unit 
não tem garantia de  capital investido nem 
de rendimento mínimo durante a vigência e 
no termo do contrato, podendo proporcionar 
rendimento negativo. O risco de 
investimento é assumido pelo investidor.

Elas merecem 
um seguro 
assim

CA MULHER

Os imprevistos acontecem e há temas difíceis de lidar. 
O cancro da mama é um tema delicado para todas as Mulheres 
e está no topo dessa lista.

Como?  
Cuide de si e previna o seu futuro. O CA Mulher é o 
seguro de vida que minimiza o impacto financeiro 
que uma doença oncológica do foro feminino 
possa ter na sua vida e na da sua família.

Mais protecção 
A protecção é o primeiro passo para correr 
tudo bem.

Protecção reforçada

No mês da prevenção do cancro da mama, relembramos a importância de colocar a sua saúde em 
primeiro lugar. O cancro da mama é incerto, incómodo e muito delicado. Mas se não o pode evitar, 
pode-se prevenir e minimizar o seu impacto.

|  Protecção feminina a 100%
Pagamento de 100% do Capital Seguro, 
em caso de diagnóstico de Doença 
Oncológica Feminina – tumores invasivos 
(Cancro da mama e ginecológico). Usufrua de 
acesso imediato aos cuidados/tratamentos 
médicos mais convenientes.

|  Carcinoma “In Situ”
Pagamento de 25% do Capital Seguro, 
em caso de diagnóstico de Carcinoma 
“In Situ” – Tumores não invasivos, que 
permite o acesso aos tratamentos mais 
adequados, desde o primeiro momento.
Neste caso, o seguro continua em vigor 
pelos restantes 75%, podendo accioná-lo 
de novo, pelas coberturas de morte e 
doenças oncológicas femininas.

|  Protecção extra
Não se sente confortável com o primeiro 
diagnóstico? Tenha acesso a um 2º 
parecer médico (especialista à sua escolha), 
independentemente da natureza da sua 
doença grave.

CA Mulher, uma protecção pensada no feminino! 

Fale já hoje com a sua Agência CA.


