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SIGA-NOS

Linha Directa
808 20 60 60

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias/semana

*Decisão sujeita a análise do 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. Exemplo representativo 
para taxa de juro fixa: Financiamento de Crédito Pessoal sem finalidade específica de 6.000,00€, a 60 meses, TAEG de 
8,2%, calculada de acordo com o DL133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN de 6,500%, 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 
7.243,97€ e prestação mensal de 117,40€. Esta informação não dispensa a consulta das condições completas do produto 
junto das Agências do Crédito Agrícola.

Fazer uma gestão do seu dinheiro de forma equilibrada e rentável é meio caminho para 
ter uma vida economicamente estável e com margem para a poupança e investimento.

Temos uma solução de eficiência que lhe permite gerir o seu dinheiro e o seu dia-a-dia de forma 
automática, a CA Conta Gestão. Uma conta de depósitos à ordem que lhe proporciona a Poupança 
Gestão onde pode aplicar, e remunerar com juros, o saldo excedente da sua conta à ordem e ainda 
pode aceder a um limite de crédito para gerir as suas necessidades de liquidez

DICA

CA Juniores

CARTÃO MASTERCARD DÉBITO

O SEU CARTÃO DE TODOS 
OS DIAS.
Um cartão de débito da Rede Mastercard e 
Multibanco, aceite em todo o mundo que lhe 
permite fazer todas as operações que precisa: 

• Compras em estabelecimentos físicos 
e ecommerce; 
• Pagamentos; 
• Consultas; 
• Transferências; 
• Descontos em compras.

e muito mais!

Saiba mais em www.creditoagricola.pt.

CA JOVENS

6.ª EDIÇÃO DO PROGRAMA 
CA NOTA 20. 
Estamos a chegar ao fim de mais uma edição! 
Até 31/07/2020, entrega na Agência do Crédito 
Agrícola, onde constituíram a tua Poupança 
Futuro, um documento autêntico emitido pelo teu 
estabelecimento de ensino do qual constem as 
tuas notas com que tenhas sido classificado no 
3º período do ano lectivo de 2019/2020 em todas 
as disciplinas que tenhas frequentado (incluindo 
educação física), sendo que a média global final 
das notas do 3º período tem de ser no mínimo de 
4 valores se frequentares o 7º, o 8º ou o 9º ano 
e de 16 valores se frequentares o 10º, o 11º ou 
o 12º ano. Participa!

Esta informação não dispensa a consulta de toda 
a informação e regulamento disponíveis em 
www.creditoagricola.pt

Realizar projectos? É simples e pronto.

Já tens CA Online? Perfeito, estás a um clique de fazer acontecer. 
Se ainda não tens, adere para subscrever o CA Crédito Pronto. É simples e rápido. 

Para grandes conquistas, poupar é o caminho.  
Conheça as nossas soluções e prepare os seus filhos para altos voos.
Se é Cliente CA Online, então, faça o seu pedido de subscrição dos produtos em Campanha 
à distância de um clique e em segurança: www.creditoagricola.pt.

Campanha válida até 24/07/2020.

Crédito Pessoal CA Crédito Pronto

Num clique,
faz acontecer.

Através da Chave Móvel Digital, os seus amigos e familiares que não 
são Clientes CA já podem sê-lo, sem se deslocarem a uma Agência.

Abertura de conta à distância.

Nunca foi 
tão fácil abrir 
conta no CA. 

Para abrir a sua conta à distância, é necessário:

Ter Chave Móvel Digital

Ter a versão mais recente da App CA Mobile

Não ser Cliente Crédito Agrícola

Ser maior de 18 anos


