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Invista
com precisão.
LINHA CA INVEST BEI

CA Empresas

A linha CA INVEST BEI é uma solução de financiamento criada com o apoio do Banco Europeu
de Investimento com o objectivo de apoiar o tecido empresarial nacional, em particular as
Pequenas e Médias Empresas, no âmbito da sua actividade e dos seus investimentos produtivos.
Beneficiários
Empresas localizadas num estado membro da União Europeia, prioritariamente em Portugal,
a operar nos diferentes sectores de actividade económica (agricultura, indústria, comércio, turismo
e serviços). Preferencialmente:
PME (empresas com menos de 250 colaboradores), ou

Mid-Caps (empresas com mais de 249 e menos de 3.000 colaboradores),nos termos
do disposto nos Artigos 3 a 6 do Título I do Anexo à Recomendação 2003/361/CE.
Operações Elegíveis
Novas operações que se destinem ao financiamento de investimentos localizados em qualquer País
da União Europeia, associados aos sectores de actividade económica elegíveis, destinadas a:
Necessidades de fundo de maneio de médio e longo prazo, decorrentes das actividades
operacionais do beneficiário;
Investimento em activos fixos, tangíveis (excepto terrenos) e intangíveis.
Taxa de Juro
Taxa de juro fixa durante a vigência do contrato;

Redução da taxa de juro igual ou superior a 25 pontos base (0,25%) aplicável ao empréstimo, por
comparação com a taxa proposta para uma operação semelhante que não beneficie do funding do BEI.
Carência
Extensão do prazo de carência de capital até 36 meses.
Prazos
Prazos de financiamento mínimo de 2 anos e máximo de 10 anos, não devendo exceder a vida
económica e técnica do projecto financiado.
Para mais informações contacte o Gestor de Cliente da sua Agência do Crédito Agrícola.
TAE de 4,4% calculada nos termos do Decreto-Lei n.o 220/94 de 23/08, com base na TAN FIXA de
4% para um financiamento de 250.000,00€, pelo prazo de 96 meses, com prestações constantes de
capital acrescidas de juros, pagas trimestralmente. Inclui comissões de análise, estudo e montagem,
abertura e gestão conforme preçário em vigor.
Esta informação não dispensa a consulta das condições completas da LINHA DE CRÉDITO CA INVEST
BEI junto das Agências do Crédito Agrícola.

CARTÕES DE CRÉDITO CA

FÉRIAS DE VERÃO TRANQUILAS.
Regresse ao seu refúgio de sempre.
Seja qual for o seu destino, não esqueça das vantagens que tem
em usar o seu cartão de crédito CA. Simplifique os seus dias de
repouso e tranquilidade, faça as suas compras com conforto e
segurança, oline ou com contactless.
Boas compras e boas férias.
TAEG de 11,39% a 15,50%
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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 9,510%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. 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.
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Abre a porta
às novas
oportunidades.
CA Empreendedores

Dá uma oportunidade
à tua ideia de negócio.
Estamos cá para te apoiar.
O teu momento é agora.

O Crédito Agrícola tem as portas abertas ao empreendedorismo, à vontade e à determinação
dos jovens empresários que procuram apoio e soluções para concretizar os seus projectos
de elevado potencial em negócios de sucesso.
Soluções para gestão da Tesouraria
Soluções de Crédito com Garantia
Soluções de Crédito Especializado (leasing)
Soluções de Protecção
Tens uma ideia de negócio? Abre a porta das novas oportunidades e vem falar connosco na tua agência CA.

Abertura de conta à distância.

Nunca foi
tão fácil abrir
conta no CA.

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.
Para abrir a sua conta à distância, é necessário:
Ter Chave Móvel Digital

Não ser Cliente Crédito Agrícola

Ter a versão mais recente da App CA Mobile

Ser maior de 18 anos

*Cálculo efectuado sobre o valor das comissões e prémios dos seguros, definidos no regulamento do Clube A, disponível
em www.creditoagricola.pt, debitado na conta D.O. associada à conta dos Títulos de Capital do Associado e creditado na
Conta do Cartão Clube A para os Associados com Cartão de Crédito e na Conta D.O. associada ao Cartão, para Associados
com Cartão de Débito. Desconto mínimo de 0,10€ e máximo de 50€, por transacção.**TAEG de 0,84% para 12 prestações
sem juros, calculada para o PVP a consultar em cada um dos parceiros. Vigoram as condições de pagamento acordadas
para o seu Cartão de Crédito Clube A.

SIGA-NOS

Linha Directa
808 20 60 60

creditoagricola.pt

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias/semana

