
CA SOLUÇÕES DE CRÉDITO FAMILIAR
OS SEUS SONHOS 
TÊM O NOSSO CRÉDITO.
Vantagens do Crédito Habitação CA

Ofertas especiais de seguros em campanha

Seguro Vida - CA Protecção Crédito Habitação
Garanta a liquidação das suas responsabilidades financeiras, 
em caso de morte e invalidez.

• Clientes Associados: desconto de 25% na apólice.

• Clientes Não Associados: desconto de 22,5% na apólice.

Seguros Não Vida - CA Habitação
Proteja os imprevistos com a sua casa, bem como o seu recheio 
e a sua família.

• Clientes Associados: desconto de 42,5% na apólice.

• Clientes Não Associados: desconto de 40% na apólice.

Oferta de seguros válida durante toda a vigência do contrato.

www.caimoveis.pt 
Se ainda não encontrou a casa que procura, conheça os nossos imóveis 
e as ofertas especiais para a sua aquisição ou arrendamento.

Várias alternativas 
de financiamento

Spreads 
competitivos

Condições especiais TAEG de 2,2%*

Campanha válida até 08/11/2019

CA JOVENS
6.ª EDIÇÃO DO PROGRAMA CA NOTA 20.

Sabe mais e consulta o regulamento em www.creditoagricola.pt 
ou dirige-te com os teus pais à tua Agência do CA.

“ESCOLHA ACERTADA”
DECO PROTESTE

Este selo é da exclusiva 
responsabilidade da 

entidade que o atribuiu.

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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O teu futuro é o que quiseres fazer dele. 
Junta-te a nós e descobre tudo aquilo de que precisas 
para que seja em grande.

Vantagens épicas só para ti!

Poupança Futuro 
A poupança que cresce contigo.

Seguro de Vida CA Vida Educação 
O teu futuro sempre under control.
> Oferta de 10% de desconto no prémio durante os primeiros 5 anos.

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

Cartão GR8 A vida é great!
> Um cartão pré-pago sem anuidades.

Sabe mais em www.creditoagricola.pt ou na sua Agência.
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Campanha válida até 08/11/2019.

CA JOVENS

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.

CA EXPRESS

TUDO O QUE VALORIZA, 
EM MENOS DE NADA.
Agora, actualizar os seus dados pessoais é tão 
rápido e simples como abrir conta connosco! 
Para uma actualização instantânea, basta simplesmente 
dirigir-se à sua Agência CA com o seu Cartão de Cidadão.

Poupança 100% online 
É criada e gerida nos canais digitais CA
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Taxa Variável Finalidade de Aquisição *TAEG de 2,2%, calculada com base numa TAN de 1,617% (Euribor 12M de -0,283% em Agosto de 2019 + spread de 1,900%), 
para um crédito de 170.000€, a 30 anos, para 1 titular com 30 anos de idade, finalidade de aquisição de habitação e rácio financiamento/garantia de 80% e taxa de 
esforço inferior a 30%. 360 prestações mensais de 596,30€. Inclui seguro de vida e seguro multirriscos, encargos com registo de hipoteca e custo de manutenção 
DO obrigatória para o crédito, análise, avaliação, gestão/prestação, conversão de registo provisório em definitivo e de distrate de hipoteca. Isento de comissões de 
abertura. Montante total imputado ao consumidor de 231.960,56€. A taxa de juro variável nas finalidades de crédito à habitação para a aquisição e/ou construção 
de habitação própria pode assumir valores negativos em função da evolução e da revisão do respectivo indexante. Os seguros CA Habitação e CA Acidentes Pessoais 
Protecção jovem são produtos da empresa Crédito Agrícola Seguros S.A, Companhia de Seguros de Ramos Reais. Os seguros CA Protecção Crédito Habitação e CA Vida 
Educação são produtos da empresa participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros S.A. 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. Faça uma opção consciente e responsável. Esta oferta é praticada pela Caixa Central 
aconselhada ao SICAM. As condições de financiamento são sujeitas à aprovação de cada Caixa de Crédito Agrícola Mútuo pertencente ao SICAM.


