
Faça uma Simulação de Crédito Habitação, conheça as nossas 
condições e quanto vai ficar a pagar pelo seu crédito!

1. Simulação
Descubra quanto vai pagar 
pelo seu crédito.

4. Período de Reflexão
Analise as condições da proposta antes de 
aceitar formalmente.

DESEJAMOS PROTEGER
O SEU FUTURO!
SEU...E DOS SEUS.
Fale já hoje com a sua Agência CA.

2. Documentação
Reúna todos os documentos 
necessários.

3. Aprovação
Hora do Banco avaliar o imóvel e a sua taxa de esforço.
É também aqui que se tratam dos seguros. O seu crédito está aprovado.

Esteja atento a chamadas telefónicas supostamente em nome do Crédito Agrícola.
Nestes telefonemas, os burlões apresentam-se falsamente como Colaboradores do Crédito Agrícola, 
alegam que existem operações fraudulentas para cancelar, ou que é necessário o desbloqueio da 
adesão, e com um discurso persuasor tentam recolher códigos de autorização dos Clientes. Para 
não ser alvo deste tipo de burlas, NUNCA forneça a NINGUÉM a password, bem como o código de 
autorização enviado por SMS, mesmo que afirmem que se trata de Cancelamento de uma 
operação / transacção ou desbloqueio de adesão

Nem todos os endereços iniciados por #https://” e marcados com cadeado no browser
são seguros. Confira sempre todo o endereço, confrontando variações de letras e domínio.
O endereço correcto do Crédito Agrícola para aceder ao canal Online é 
“https://www.creditoagricola.pt/”. 

Não abra e elimine imediatamente e-mails duvidosos. Verifique o endereço do remetente (e 
não apenas o nome), o idioma, o tipo e o tom da linguagem utilizada e a apresentação 
gráfica da mensagem recebida. As mensagens fraudulentas adoptam, muitas vezes, uma 
linguagem menos formal, com erros ortográficos ou de semântica.

Fique atento ao conteúdo da mensagem, nomeadamente se esta tem carácter de 
“urgência”, apelando a ganhos imediatos, promoções, contas a pagamento, pedidos de ajuda 
financeira, suspensão ou confirmação de serviços, renovação ou confirmação de credenciais, 
ameaças de divulgação de informação pessoal ou confidencial.

NUNCA clique em hiperligações (links), que convidem à actualização de softwares de 
segurança, nem abra anexos de fontes desconhecidas.

NUNCA inscreva dados confidenciais e outras informações pessoais em sites cuja 
autenticidade não esteja assegurada.

Reporte sempre qualquer mensagem SMS ou de e-mail que considere suspeita.

Para mais informações consulte o site do Crédito Agrícola ou a Campanha #ficaadica: Serviços 
bancários digitais. Disponível através do site do Banco de Portugal (https://www.bportugal.pt/)

5. Escritura
Diga olá à sua nova casa.

 

Já tem CA Online?
Perfeito, entre no CA Online ou no CA 
Mobile e Pronto!

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:  

  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).   

Montante Mínimo: 500€
Montante Máximo: 6.000€(1)

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!

 

Porque os imprevistos podem acontecer…

O seguro CA Saúde disponibiliza-lhe consultas de médico ao domicílio. Através da Linha CA 
Saúde a equipa de enfermeiros, disponíveis 24 horas/dia, vai avaliar os seus sintomas e 
proceder ao envio de médico ao domicílio, caso essa seja a melhor solução para si.

Proteja-se e de forma cómoda e simples, tenha em sua casa todos os cuidados médicos que 
necessita.

Em 2023, o seguro CA Saúde
vai continuar a protegê-lo.

Precisa de uma urgência… sabemos como estão difíceis
e demoradas as urgências hospitalares. Não perca tempo!

Entre em 2023 com uma decisão de futuro!
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CA CRÉDITO DE HABITAÇÃO

São só
5 passos

CA CRÉDITO PRONTO

Ano Novo, 
projecto novo.
Simples
e rápido.

CA SAÚDE

Mais saúde 
para a sua 
família!

Boas práticas de Segurança

Não caia na 
armadilha

CA VIDA

Entre em 
2023 mais 
seguro.

(1)

Quando constituímos família passamos também a ter o papel de protectores.
É nesta fase da vida que devemos pensar em subscrever um seguro de vida.

Com a CA Vida, sinta-se protegido contra os imprevistos. Aproveite em plenitude todas as 
etapas da vida, usufruindo de seguros de Protecção à Família, Protecção ao Crédito ou 
Fundos de Pensões.

Pretendemos estar ao lado dos clientes CA, contribuindo para um dia-a-dia mais seguro.  

Para mais informações:

creditoagricola.pt  |

Exemplo representativo do CA Crédito Pronto para taxa de juro fixa: Financiamento de Crédito Pessoal sem 
finalidade específica de 6.000,00 €, a 60 meses, TAEG de 7,8%, 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 7.191,17 € e prestação mensal de 117,40 €.

Os Seguros Vida de Protecção à família, Protecção ao Crédito e Fundos de Pensões, são produtos 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 Praça Príncipe Perfeito 2, 1990-278 Lisboa. 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 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 a Seguros Vida de Protecção à família e Protecção ao Crédito e pela CA Seguros em 
relação ao Seguro Não Vida CA Saúde.

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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