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Vamos reiniciar
os bons momentos.
CA Soluções de Crédito Pessoal

Campanha válida até 25/09/2020.

Seja para viajar, fazer obras em casa, investir num computador novo ou outro projecto,
encontre no CA a solução de crédito ideal para si.

Descubra as ofertas especiais que temos para si na campanha, caso opte
por subscrever a oferta de seguros.
Seguros Vida
Na subscrição do Seguro de Vida CA Protecção Crédito Pessoal, oferta de:

Clientes Associados Desconto de 15%, durante toda a vigência do contrato;

Clientes Não Associados Desconto de 10%, durante toda a vigência do contrato.
Na subscrição do Seguro CA Protecção Super Crédito aplicam-se as condições normais de subscrição.
Seguros Não Vida
Na subscrição do Seguro CA Protecção Financeira Crédito Pessoal, oferta de desconto sobre
o prémio comercial de:
Clientes Associados Desconto de 25%, durante toda a vigência do contrato;

Clientes Não Associados Desconto de 20%, durante toda a vigência do contrato.

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 11,1%,
calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN de 8,453%, calculada
com base na média aritmética simples das cotações diárias do indexante Euribor a 12 meses do mês
de Junho de 2020 ( -0,147%), 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 38.440,16 € e montante total da prestação
mensal de 614,82 €. 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 €.

FUNDO INOVAÇÃO SOCIAL

Apoiamos ideias com impacto

CA Empresas

Empreendedorismo e inovação nas áreas da:
Promoção do emprego, formação e educação;
Inclusão social, financeira e digital;
Envelhecimento activo, saúde e bem-estar.
Beneficiários
Micro, Pequenas e Médias empresas;

Entidades da Economia Social, previstas no artigo 4º da Lei nº30/2013, de 8 de maio.

Incentivos públicos
Bonificação integral do spread da operação;
Bonificação do Indexante da taxa de juro até ao limite de 2%;
Bonificação integral da comissão de Garantia mútua.
Para mais informações contacte o seu Gestor de Cliente ou a sua Agência CA.

CA CRÉDITO PRONTO

A VIDA CONTINUA,
OS PROJECTOS
RETOMAM-SE
E O CA ESTÁ CÁ
PARA SI.
Já tem CA Online?
Perfeito, Entre no CA Online ou no CA
Mobile e Pronto!
Ainda não tem CA Online ou CA Mobile?
Adira agora e contrate o CA Crédito
Pronto. É simples e rápido.
Temos a solução para si, e o melhor de tudo é
que é rápido e nem precisa sair de casa. Estamos
prontos para responder ao que precisa!
Num simples clique, faça acontecer!
O CA Crédito Pronto apoia-o finaceiramente
com um montante de crédito pessoal, para si
que é Cliente do CA Online, e que varia entre:

Montante Mínimo: 500€
Montante Máximo: 6.000€1

1. Decisão sujeita a análise de 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 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 €.

Concretize
o seu projeto
agrícola.
CA Agricultura

LINHA AGRONEGÓCIOS FEI

100 MILHÕES DE EUROS
Conheça as soluções de financiamento para apoiar os seus projectos.
A Linha Agronegócios FEI é uma linha de financiamento para o Sector Agrícola no âmbito
do Agri Portugal FEI (Fundo Europeu de Investimento), incluída no programa do PDR 2020.
É lançada com o objectivo de melhorar as condições de acesso ao financiamento de Jovens
Agricultores e Micro, Pequenas e Médias Empresas em condições preferenciais para Clientes
e Associados.
Conheça as Vantagens
Taxas de juro mais atrativas;
Prazos de financiamento mais longos, até 15 anos.
os Projectos Elegíveis
Apoio ao investimento em explorações agrícolas;
Apoio ao investimento em processamento / marketing e/ou desenvolvimento de produtos agrícolas.
e as Operações Elegíveis
(3.1.3) Investimentos de Jovens Agricultores (18 a 40 anos) na exploração agrícola apoiados
por instrumentos financeiros;
(3.2.3) Investimentos na exploração agrícola apoiados por Investimento Financeiro;
(3.3.3) Investimento na transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas.
Para mais informações contacte o seu Gestor de Cliente Empresa ou a sua Agência
do Crédito Agrícola.

Publique uma boa acção no Instagram com #CA110boasacções e @creditoagricola.
Boas acções podem valer 1 fim-de-semana na Madeira.
Consulte o regulamento em www.creditoagricola.pt

DICA

Gostaria de ter uma segurança adicional ao efectuar as suas compras com
cartão, na Internet, em sites seguros, nacionais e estrangeiros?

Com o serviço 3D Secure, ao fazer compras em sites identificados com o símbolo Visa Secure
e Mastercard SecureCode, recebe um código por SMS por cada pagamento que efectuar,
podendo validar que a compra está a ser feita por si. Assim, não há fraudes nem usos indevidos
do seu cartão!

*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.

Esta newsletter é meramente informativa. Informe-se junto do seu Gestor de Cliente ou numa Agência do
Crédito Agrícola sobre as condições dos produtos e serviços apresentados.

SIGA-NOS

Linha Directa
808 20 60 60

creditoagricola.pt

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias/semana

