
CARTÕES DE CRÉDITO CA
COMECE O ANO 
NA MELHOR COMPANHIA.
Quais os seus desejos para 2020? Concretize-os!
Aproveite as melhores oportunidades. Use o seu Cartão  
de Crédito e pague de acordo com a sua disponibilidade. 

Boas compras!

*TAEG de 11.58% a 15,70%.

CA SOLUÇÃO FAMÍLIA
NÃO ABRA MÃO  
DA PROTECÇÃO.
Aproveite as condições especiais da campanha.

Seguros de Vida  
CA Protecção Hospitalar e CA Protecção Família
• 15% de desconto, para Clientes Associados, no prémio da Apólice  

dos seguros, pelo período de 5 anos (não acumula 
com outros descontos de Cliente Associado);

• 10% de desconto, para Clientes  Não Associados, no prémio 
da Apólice dos seguros, pelo período de 5 anos.

Seguro Não Vida 
CA Saúde Particulares
• Oferta da 12ª mensalidade na 1ªanuidade, para as apólices  

com o pagamento mensal;

• Oferta de desconto equivalente de 8,33%, na 1ª anuidade,  
para pagamento trimestral, semestral ou anual em cada  
um dos pagamentos.

Campanha válida de 13/01/2020 a 21/02/2020.

Saiba mais na sua Agência CA.

EXTRACTO DIGITAL
Adira já ao serviço CA Online em www.creditoagricola.pt
Fácil de aceder e consultar em qualquer momento, a qualquer hora.
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Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias/semana
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CRÉDITO AGRÍCOLA, 
O 1º BANCO PORTUGUÊS 
A DISPONIBILIZAR O APPLE PAY.
UMA NOVA FORMA DE PAGAR.
O serviço Apple Pay possibilita pagamentos fáceis, rápidos, 
seguros e com total privacidade 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.

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.

Poupança 100% online 
É criada e gerida nos canais digitais CA

*TAEG de 11,58% a 15,70% calculada considerando um limite de crédito de 1.500€ a 2.500€ em função do cartão contratado, utilizado imediata e integralmente, com reembolso 
em 12 prestações mensais constantes de capital acrescidas dos respectivos juros à TAN de 8,310% a 9,940% e considerando uma comissão de disponibilização de cartão  
de 13,50€ a 50,00€. Inclui Imposto do Selo sobre a comissão de disponibilização de cartão, os juros e sobre o crédito. Os seguros de vida CA Protecção Hospitalar e CA Protecção 
Familia, são produtos da empresa participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A.. O Seguro Não Vida 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 Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, 2744-002 Porto Salvo. 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, a CA Seguros e a Médis 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 aos seguros de vida CA Protecção Família e CA Protecção Hospitalar e pela CA Seguros e pela Médis,  
em relação ao Seguro Não Vida CA Saúde.
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