
CA POUPANÇA MY PROJECT

A TUA POUPANÇA POR OBJECTIVOS
Agora é muito fácil poupares para os teus objectivos. 
Só precisas de ser titular de uma conta de depósito à ordem no 
Crédito Agrícola e seres aderente do CA Mobile ou, tão unicamente, 
do CA Online, para poderes subscrever a CA Poupança My Project, 
uma poupança criada e gerida exclusivamente através dos canais 
digitais, sem que tenhas de te deslocar a uma agência CA.

De forma intuitiva, estabeleces um ou mais objectivos até ao limite de 
20, definindo para o que queres poupar, quanto queres poupar e em 
quanto tempo. 

• Poupança destinada a Clientes particulares, com 18 ou mais anos de 
idade, aderentes do CA Mobile ou, só, do CA Online; 

• Montante mínimo de abertura de 25€, sem montante mínimo de 
manutenção e com um montante máximo de 50.000€; 

• Prazo de 12 meses, renovável uma ou mais vezes, automaticamente 
e por iguais períodos de tempo; 

• Permite reforços programados mensalmente e/ou reforços pontuais 
a qualquer momento, em qualquer caso com um valor mínimo de 10€ 
cada um;

• Juros remuneratórios capitalizados, no termo do prazo, na poupança; 
• Mobilização total e/ou parcial, a qualquer momento, sem penalização.

CRÉDITO AGRÍCOLA, O 1º BANCO 
PORTUGUÊS A DISPONIBILIZAR 
O APPLE PAY
UMA NOVA FORMA DE PAGAR
Somos o 1º Banco Português a disponibilizar o serviço 
Apple Pay, que possibilita pagamentos fáceis, rápidos, 
seguros e com total privacidade.

Com o Apple Pay, pode agora fazer compras em lojas físicas 
e na internet. O sistema é compatível com o iPhone SE, iPhone 6 
e superiores, bem como com o Apple Watch.

O serviço está associado a um cartão de débito ou de crédito virtual, 
utilizável em todos os terminais que aceitem pagamentos com 
a tecnologia contactless e nas lojas de e-commerce com o símbolo 
Apple Pay.

Saiba mais em www.creditoagricola.pt ou na sua Agência.

EXTRACTO DIGITAL
Adira já ao serviço CA Online em www.creditoagricola.pt
Fácil de aceder e consultar em qualquer momento, a qualquer hora.

08



PU
BL

IC
ID

AD
E 

08
/2

01
9

FINANCIAMENTO

 PROTECÇÃO

CA PORTUGUESES NO MUNDO
UM BANCO PRÓXIMO DE SI. 
UM BANCO DE PORTUGAL.
Aproveitando o regresso a Portugal, oferecemos-lhe 
diversas soluções para investir e assegurar as suas poupanças 
para o futuro.

Se procura uma casa em Portugal, consulte a área de imóveis 
em www.caimoveis.pt. Aproveite as nossas condições especiais.

Dirija-se a uma Agência CA e conheça as soluções para gerir o seu 
dia-a-dia, para assegurar as suas poupanças para o futuro e para 
financiar os seus projectos.

INVESTIMENTO

POUPANÇA

ESTAMOS NA FATACIL
O Crédito Agrícola é o patrocinador oficial da 40ª edição 
da Fatacil - Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, 
Comércio e Indústria de Lagoa. 

Visite o stand do Crédito Agrícola, de 16 a 25 Agosto 2019, no Parque 
Municipal de Feiras e Exposições da Cidade de Lagoa, temos 
surpresas à sua espera. 

Para mais informações sobre o evento consulte www.fatacil.pt.

*Exemplo Representativo Financiamento Crédito Pessoal de €5.000,00 a 60 meses, TAEG de 9,2%, calculada de acordo com o DL133/2009, de 2 de Junho, com 
base numa TAN de 7,500%, sem arredondamento para um proponente de 30 anos de idade. Inclui Imposto do Selo sobre o crédito utilizado e sobre os juros. 
Isenção das Comissões de Abertura e Processamento. Não é exigido Seguro de Vida. Montante total imputado ao consumidor de €6.6171,84 e prestação 
mensal de €100,19, acrescida de imposto do selo sobre juros à taxa de 4%. A informação apresentada sobre estes produtos não dispensa a consulta completa 
dos produtos e serviços apresentados, disponíveis para consulta em www.creditoagricola.pt ou numa Agência CA. Faça uma opção consciente e responsável.

CRÉDITO PESSOAL CA CRÉDITO PRONTO
NUM CLIQUE, FAZ ACONTECER.
Prepare o Regresso às aulas 
dos seus filhos. 

Num clique equipe os seus filhos 
para o novo ano lectivo.

Produto exclusivo para Clientes CA 
com perfil de risco adequado ao 
produto, elegidos pelo modelo de 
risco do Crédito Agrícola não sendo 
acedível por todos os Clientes.

TAEG de 9,2%*
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