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Exemplo representativo com Taxa Fixa: a *TAEG: 13,37% é calculada considerando um limite de crédito de 1.500, utilizado 
imediata e integralmente, com reembolso em 12 prestações mensais constantes de capital acrescidas dos respectivos 
juros à TAN de 8,150% e considerando uma comissão de disponibilização de cartão de 25. Inclui Imposto do Selo sobre 
a comissão de disponibilização de cartão, os juros e sobre o crédito. O Seguro de Vida CA Protecção Família e CA Mulher 
são produtos da empresa participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A.. Os Seguros Não Vida CA CliniCard 
e CA Responsabilidade Civil Familiar são produtos da empresa CA Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A.. 
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 e a CA Seguros 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 Mulher e pela CA Seguros em 
relação aos Seguros Não Vida CA CliniCard e CA Responsabilidade Civil.

O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir, pelo que não existe garantia de rendibilidade ou de 
reembolso do capital investido. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia 
de rendibilidades futuras. Esta informação é de índole geral, não constituindo uma recomendação personalizada 
de investimento nestes produtos financeiros. O investimento em Fundos não dispensa a consulta do Prospecto e 
das Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores, disponíveis no site www.creditoagricola.pt e na CMVM 
(www.cmvm.pt). Entidade Comercializadora: Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L., através 
das suas Agências e das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo Associadas, bem como através do serviço de Internet 
Banking, no sítio www.creditoagricola.pt. Entidade responsável pela gestão: IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora 
de Fundos de Investimento, S.A., com sede na Av. da República , nº 25 - 5º A, em Lisboa, NIPC 502 151 889.

Exemplo representativo para aquisição de Mobiliário/Recheio:
Taxa de Juro Variável sem garantia de hipoteca: Financiamento de Crédito Pessoal com a finalidade “lar” para aquisição 
de Mobiliário/Recheio de 30.000,00, a 60 meses, TAEG de 10,8%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, 
com base numa TAN de 8,186%, calculada com base na média aritmética simples das cotações diárias do indexante Euribor 
a 12 meses do mês de Setembro de 2020 (-0,414%), arredondada à milésima, e spread de 8,600%. 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 38.199,87 e montante total da prestação mensal de 610,97.
Taxa de Juro Fixa sem garantia de hipoteca: Financiamento de Crédito Pessoal com a finalidade “lar” para aquisição 
de Mobiliário/Recheio de 30.000,00, a 60 meses, TAEG de 11,2%, calculada de acordo com o DL 133/2009, 
de 2 de Junho, com base numa TAN fixa de 8,500%.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 38.482,55 
e montante total da prestação mensal de 615,50.
Faça uma opção consciente e responsável. Esta oferta é praticada pela Caixa Central e aconselhada ao SICAM.

Desde que nascemos que a vida é uma aprendizagem, falar, andar, 
comer bem, relacionarmo-nos uns com os outros e poupar para o futuro. 

No Crédito Agrícola temos a poupança que o ajuda a ensinar os mais novos até 12 anos como 
poupar no presente para usufruírem no futuro, conheça a Poupança Cristas. 
Com pequenos valores e com entregas em função da sua disponibilidade, pode poupar e 
rentabilizar ao seu ritmo. E se fizer uma entrega por ano, e não efectuar mobilizações nesse 
mesmo ano, ainda ganham um prémio de permanência anual!
Prático para os pais e excelente para os filhos!

DICA

SIGA-NOS

Linha Directa
808 20 60 60

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias/semana

CA Dedicado

Tudo o que espera
e muito mais
do que imagina.

SEGURO VIDA CA MULHER

A MINHA VIDA ESTÁ EM 1º. E A SUA? 
O cancro da mama é um tema delicado para todas as Mulheres. No mês da prevenção do cancro 
da mama, relembramos a importância de pôr a sua saúde em primeiro lugar.

Previna o seu Futuro!

E subscreva o CA Mulher, um seguro de vida que minimiza o impacto financeiro que uma doença 
oncológica feminina (cancro da mama ou ginecológico) possa ter na sua vida e da sua Família.

Entre 26 de Outubro e 31 de Dezembro de 2020, ao subscrever o seguro de vida CA Mulher 
numa Agência CA, beneficia de 15% de desconto na anuidade da sua apólice, durante 5 anos.

Para mais informações dirija-se à sua Agência CA.

CA SEGUROS LÍDER NA SATISFAÇÃO 
DOS CLIENTES.

OBRIGADO PELA 
SUA CONFIANÇA! 
A CA Seguros é a Seguradora do Ramo Não Vida 
com o mais elevado nível de satisfação de acordo 
com o European Consumer Satisfaction Index 
2020 (ECSI 2020) que mede o grau de satisfação 
dos Clientes.

O ECSI é realizado anualmente pela Universidade 
Nova de Lisboa (IMS) em parceria com o Instituto 
Português da Qualidade (IPQ) e com a Associação 
Portuguesa da Qualidade (APQ).

PRODUTOS NA CAMPANHA
Cartão de Crédito CA Dedicado 
O cartão que lhe dá Anuidade Gratuita (se o titular do cartão de crédito o utilizar para pagar 
compras de, pelo menos, 10.000 por ano) e que lhe oferece um conjunto de seguros muito 
atractivo e útil para o seu dia-a-dia, nomeadamente Assistência Médica ao domicílio 
e Assistência Técnica ao domicílio.

Cartão de Débito CA Dedicado 
De forma rápida e segura, realize os mais variados movimentos na sua Conta à Ordem.

Seguro CA CliniCard 
O seguro que oferece check-up anual na 1ª anuidade da apólice, sem co-pagamento e ainda 
oferece a 1ª anuidade do seguro CA Responsabilidade Civil Familiar (25.000 capital seguro 
para Clientes Não Associados e 50.000 capital seguro para Clientes Associados) na subscrição 
da apólice CA CliniCard (oferta de acordo com as regras de aceitação), para apólices subscritas 
ao abrigo da campanha.

Seguro de Vida CA Protecção Família 
O seguro de vida que, em campanha, oferece as coberturas de Morte por Acidente 
de Circulação e Invalidez Definitiva para a Profissão ou Actividade Compatível (IDPAC) 
por Acidente de Circulação. A oferta destas coberturas triplica o capital seguro da apólice, 
não implicando qualquer custo adicional para o Cliente.

Fundos de Investimento Mobiliário 
Diversifique o investimento procurando assegurar a melhor rendibilidade a médio e longo prazo.
Venha conhecer a oferta de Fundos de Investimento Mobiliário em www.creditoagricola.pt.

Campanha válida até 18 de Dezembro de 2020.

Conheça melhor os produtos que constituem a campanha CA Soluções de Protecção 
e Investimento em www.creditoagricola.pt ou numa Agência CA.

CA SOLUÇÕES DE PROTECÇÃO E INVESTIMENTO

TUDO O QUE ESPERA E MUITO MAIS DO QUE IMAGINA.
O CA Dedicado oferece-lhe soluções de investimento atractivas aliadas a produtos 
de protecção abrangentes.

CONCURSO DE VINHOS

O CONCURSO DE VINHOS DO CRÉDITO AGRÍCOLA 
ESTÁ DE VOLTA.
O Concurso contempla a inscrição de vinhos brancos, tintos e espumantes, produzidos em 
Portugal, com Denominação de Origem ou Indicação Geográfica, que indiquem casta e/ou ano 
de colheita na rotulagem.

Cada produtor apenas poderá submeter a concurso um vinho de cada categoria (1 branco,  
1 tinto e 1 espumante).

O painel de Júri, composto por reconhecidos escanções, enólogos e jornalistas do sector 
reunirá em Lisboa, nos dias 27 e 28 de Novembro, para a realização das Provas Cegas 
dos vinhos a concurso.

CA SOLUÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL

CONTE-NOS QUAL O SEU PLANO 
E DEIXE-SE SURPREENDER.  
Seja para viajar, fazer obras em casa, investir num 
computador novo ou outro projecto, encontra 
aqui a solução de crédito ideal para si.

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:

Electrodomésticos

Remodelações

Mobiliário

Entretenimento

Viagens

Despesas Escolares

Se tem um Crédito Pessoal noutra Instituição 
de Crédito faça uma simulação no CA e descubra 
as vantagens.

Mude já para o Crédito Agrícola. 
Informe-se numa Agência CA.


