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No regresso às Aulas,
tão importante
como o que vai
mudar é o que
se mantém.

De um ano lectivo para outro as mudanças são inúmeras: mudança de escola, mudança
de ciclo, computador novo para o mais velho e livros e cadernos para os mais novos.
Felizmente que há coisas que nunca mudam, como as soluções Crédito Agrícola
pensadas para um Regresso às Aulas mais suave.
CA Soluções de Crédito Pessoal
O início das aulas é a altura certa para reiniciar bons momentos e se optar por subscrever
simultaneamente um Seguro (Vida ou Não Vida) pode ter acesso a um conjunto de ofertas
especiais. Para os miúdos continuarem a ter boas notas vão ter de continuar a estudar mas
para si esta solução pode ser a ideal.
CA Crédito Pronto
No CA Online ou no CA Mobile, o CA Crédito Pronto é a resposta rápida que precisa; mais fácil
que um teste de resposta múltipla e muito mais prático que uma aula online.
Se alguém perguntar como é que pode ter um crédito sem sair de casa, já sabe; seja o primeiro
a pôr o dedo no ar e a responder: CA Crédito Pronto.
Cartões de Crédito
Os Cartões de Crédito CA* são a vantagem extra neste Regresso às Aulas.
Como um explicador dedicado, são a ajuda que precisa em qualquer situação. E para além
de serem uma óptima ferramenta financeira ainda lhe oferecem descontos, assistência
médica ao domicílio, flexibilidade de pagamentos e muito mais. Esta é uma vantagem que
pode ajudar a trazer excelentes resultados, sem ser preciso recorrer a cópias ou cábulas.

NOVIDADES APP CA SEGUROS

VIDEOCHAMADA CA CLINICARD
A App CA Seguros disponibiliza agora
aos Clientes CA CliniCard a realização
das consultas por videochamada!
Novas Funcionalidades CA CliniCard na APP:
Marcação de consultas e exames médicos;

Envio de médico/ enfermeiro ao domicílio;
Envio de medicamentos ao lar;

Aconselhamento médico/segunda
opinião médica;
Solicitar transporte de urgência;
Apoio domiciliário;

Marcação de check-up.
App CA Seguros disponível para download
através de QR Code:

SEGURO CA VIDA EDUCAÇÃO

SER SUPER PROTECTOR,
É DEIXÁ-LOS VOAR E AINDA
POUPAR NA POUPANÇA CRISTAS!
A sua criança tem uma conta Poupança Cristas?
Proteja duplamente o presente e o futuro
da sua criança com o seguro CA Vida Educação
e reforce ainda mais esta poupança, com
a devolução de 10% dos prémios de seguro
durante todo o contrato.
O seguro CA Vida Educação é um escudo protector
para as traquinices do presente, garantindo
que nenhum imprevisto os impede de voar e de
conquistar um futuro promissor. Mesmo que um
dia não possa estar ao lado deles.
Agora com a oferta especial de um brinquedo
Science4you Laboratório ANTIVIRUS, para
a sua criança. Imagem ilustrativa do brinquedo Science4you.
Esta informação não dispensa a consulta da informação
pré-contratual e contratual legalmente exigida
que se encontra disponível numa Agência CA ou
em www.creditoagricola.pt.

CA Jovens

6ª Edição do
Programa CA Nota 20.
Fica atento e vê se és um dos vencedores!
Sabe mais em www.creditoagricola.pt ou dirige-te
com os teus pais à tua Agência CA.

DICA

Deixar os nossos filhos crescer com a capacidade de aprenderem a gerir o seu
futuro por vezes não é fácil. Com o Crédito Agrícola tem uma forma prática
e simples de os introduzir à realidade bancária.

Para quem tem entre os 13 e os 17 anos, o Cartão GR8 é a solução para gerir a mesada, as despesas
da escola e as compras do dia-a-dia. Basta que os pais carreguem o cartão com dinheiro sempre
que é preciso para que o jovem o possa usar em qualquer Caixa Automático (ATM) ou Terminal
Automático, em Portugal, e no estrangeiro. Prático para os pais e excelente para os filhos!

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 aquisição
de Mobiliário/Recheio de 30.000,00 €, a 60 meses, TAEG de 11,0%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de
Junho, com base numa TAN de 8,321%, calculada com base na média aritmética simples das cotações diárias do indexante
Euribor a 12 meses do mês de Julho de 2020 ( -0,279%), 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 38.321,25 € e montante total da prestação mensal de 612,91 €.
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 €.
Exemplo representativo para taxa de juro fixa do CA Crédito Pronto: Financiamento de Crédito Pessoal sem finalidade
específica de 6.000,00 €, a 60 meses, TAEG de 8,2%, calculada de acordo com o DL 133/2009, 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. Montante total imputado ao
consumidor de 7.243,97 € e prestação mensal de 117,40 €.
*TAEG de 11,39% a 15,50%, 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 7,880% a 14,160% e considerando uma comissão de disponibilização de cartão
de 12,00 € 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 Vida Educação, CA Protecção Crédito Pessoal e CA Protecção Super Crédito são produtos da
empresa participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A.. O seguro CA Protecção Financeira Crédito
Pessoal é um produto e a App CA Seguros é um serviço da empresa Crédito Agrícola Seguros, Companhia de Seguros
de Ramos Reais, 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 e Não Vida. 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
e pela CA Seguros, em relação aos seus produtos. Faça uma opção consciente e responsável. Esta oferta é a praticada
pela Caixa Central e aconselhada ao SICAM. As condições de financiamento estão sujeitas à aprovação de cada Caixa
de Crédito Agrícola Mútuo pertencente ao SICAM.

SIGA-NOS

Linha Directa
808 20 60 60
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