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TUDO FICA MAIS SIMPLES COM 
O CA ONLINE E CA MOBILE
Adira já aos serviços em www.creditoagricola.pt
Fácil de aceder e consultar em qualquer momento, a qualquer hora.

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias/semana

A NOSSA FESTA 
FAZ-SE AO RITMO 

DA SUSTENTABILIDADE.
HABILITE-SE A GANHAR 1 SMART EQ 

FORFOUR COM WALLBOX  SMART. 

Participe até 13 de Março. Consulte o regulamento em www.creditoagricola.pt 
ou numa das 649 Agências CA. Concurso Publicitário nº13/2020, autorizado pela 

Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna “Prémio não convertível em dinheiro”.

Campanha válida até 09/04/2020

Descubra as ofertas especiais que temos para si na 
campanha, caso opte por subscrever a oferta de seguros:  

Seguros Vida

Na subscrição do Seguro de Vida CA Protecção Crédito Pessoal, 
oferta de:
• Cobertura de Morte por Acidente de Circulação e Invalidez Definitiva 

para a Profissão ou Actividade Compatível (IDPAC)* por Acidente de 
Circulação, durante toda a vigência do contrato.

*caso subscreva esta última.

Na subscrição do Seguro CA Protecção Super Crédito aplicam-se  
as condições normais de subscrição.

Seguros Não Vida

Na subscrição do Seguro CA Protecção Financeira Crédito Pessoal, 
oferta de desconto sobre o prémio comercial de:
• 20% para Clientes CA Não Associados, em toda a vigência do contrato;
• 25% para Clientes CA Associados, em toda a vigência do contrato.

CA SOLUÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL
DESBLOQUEIE 
OS SEUS PLANOS. 
 
Deixe-se surpreender com as nossas soluções de Crédito 
Pessoal sem garantia de hipoteca ou outra garantia equivalente.

Escolha o crédito e o montante que precisa:



Um Caixa automático permite aos titulares de 
cartões bancários aceder a serviços disponibilizados 
a esses cartões, designadamente levantar dinheiro 
de contas, consultar saldos e movimentos, efectuar 
transferências e depositar dinheiro.

efectuar as suas operações bancárias no Balcão 24 
com facilidade e rapidez, sempre disponível 
24 horas por dia para as suas consultas com 
caderneta, levantamentos e outras operações 
bancárias com o seu cartão de débito e crédito.

CONNOSCO É POSSÍVEL

DICA
LITERACIA FINANCEIRA

CA MULHER
#EUSOUMULHER E MEREÇO 
UM SEGURO QUE LUTE POR MIM.
Num mês que recordamos a importância e o papel 
da MULHER na sociedade, é importante que também 
se lembre de Si.

Subscreva o CA Mulher, um seguro de vida 100% 
pensado para as Mulheres. 
O cancro da mama está no topo das suas preocupações? 
É um tema incómodo e delicado. Mas se não podemos 
evitá-lo, podemos minimizar o impacto financeiro que uma 
doença oncológica feminina (cancro da mama ou ginecológico) 
possa ter na sua vida e da sua Família. 

De 02 a 13 de Março de 2020, subscreva o CA Mulher 
na sua agência CA e beneficie das condições especiais 
que temos para SI.

Para mais informações, dirija-se à sua agência CA.
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Exemplo Representativo para aquisição de Electrodomésticos ou Mobiliário: Taxa de Juro Variável sem garantia de hipoteca: Financiamento de Crédito 
Pessoal com a finalidade "lar" para a aquisição de Electrodomésticos ou Mobiliário/Recheio de 30.000,00€, a 60 meses, TAEG de 9,9%, calculada de acordo com 
o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN de 7,498%, calculada com base na média aritmética simples das cotações diárias do indexante Euribor a 12 meses 
do mês de Janeiro de 2020 (-0,252%), arredondada à milésima, e spread de 7,750%, para um proponente com 30 anos de idade. Inclui comissões de abertura e de 
processamento, imposto do selo sobre o crédito utilizado, sobre os juros, e sobre as comissões. Montante total imputado ao consumidor de 37.512,86€ 
e montante total da prestação mensal de 601,11€. Taxa de Juro Fixa sem garantia de hipoteca: Financiamento de Crédito Pessoal com a finalidade "lar" 
para a aquisição de Electrodomésticos ou Mobiliário/Recheio de 30.000,00€, a 60 meses, TAEG de 11,9%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, 
com base numa TAN de 9,250%, sem arredondamento, para um proponente de 30 anos de idade. Inclui comissões de abertura e de processamento, imposto do 
selo sobre o crédito utilizado, sobre os juros, e sobre as comissões. Montante total imputado ao consumidor de 39.090,77€ e montante total da prestação mensal 
de 626,40€. 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 Mulher, CA Protecção Crédito Pessoal e CA Protecção Super Crédito 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 Vida. A CA Vida não conferiu 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 ao seu produto.

CAMPEONATO NACIONAL MULTIPLI
MULTIPLI 
NA PONTA DA LÍNGUA?
Vai aos treinos, participa no Campeonato 
e diverte-te.

Há prémios fantásticos para os vencedores!

Mais informações sobre Regulamento, Datas, Locais 
e Inscrições em www.campeonato.multipli.pt
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