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CA SOLUÇÃO FAMÍLIA
NÃO ABRA MÃO DA PROTECÇÃO.
Aproveite as condições especiais da campanha.

Seguro de Vida  
CA Protecção Hospitalar e CA Protecção Família
• 15% de desconto, para Clientes Associados, no prémio da Apólice  

dos seguros, pelo período de 5 anos (não acumula com outros  
descontos de Cliente Associado);

• 10% de desconto, para Clientes  Não Associados, no prémio da Apólice  
dos seguros, pelo período de 5 anos.

Seguros Não Vida 
CA Saúde Particulares
• Oferta da 12ª mensalidade na 1ªanuidade, para as apólices com  

o pagamento mensal;

• Oferta de desconto equivalente de 8,33%, na 1ª anuidade,  
para pagamento trimestral, semestral ou anual em cada um dos 
pagamentos.

Campanha válida de 13/01/2020 a 21/02/2020.

Saiba mais na sua Agência CA.

EXTRACTO DIGITAL
Adira já ao serviço CA Online em www.creditoagricola.pt
Fácil de aceder e consultar em qualquer momento, a qualquer hora.

SIGA-NOS

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias/semana

SOLUÇÕES CA AGRICULTURA

Juntos na produção 
sustentável.
No Crédito Agrícola apoiamos a inovação 
tecnológica com vista à obtenção de uma 
agricultura cada vez mais sustentável.

A tecnologia de precisão 
permite aos Empresários 
agrícolas obter  
melhores produtos  
e maior rentabilidade 
financeira, melhorando 
o meio-ambiente.

• Apoio à Gestão
• Crédito à Actividade
• Linhas de Crédito Especializadas 
• Parcerias Estratégias
• Seguros

Campanha válida de 
20/01/2020 a 27/03/2020.
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CLUBE A  
Beneficie de Vantagens Exclusivas
Para si e para o seu negócio

no prémio de produtos  
de risco geridos 

pela CA Vida.

do valor dos prémios totais dos Seguros geridos pela 
CA Seguros, excepto em Seguros do Ramo Automóvel, 

Máquinas Agrícolas  e Acidentes de Trabalho.

em Comissões do Preçário 
de Produtos e Serviços do 

Crédito Agrícola.

5%* desconto10%* desconto 1%* desconto

nos nossos parceiros. 
Facilidades de pagamento

até 12 meses sem juros.**

    até 70% 

desconto e ofertas

*Cálculo efectuado sobre o valor das comissões e dos 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.

Os seguros de vida CA Protecção Hospitalar e CA Protecção Familia, são produtos da empresa participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A..O Seguro 
Não Vida CA Saúde é um produto comercializado em regime de co-seguro, entre a CA Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A. e a Médis - Companhia 
Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A., MCRC Lisboa, Pessoa Colectiva nº 503 496 944, com o Capital Social de 12.000.000€ e sede na Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), 
Edifício 10, Piso 1, 2744-002 Porto Salvo. 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 neste folheto 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, a CA Seguros e a Médis 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 Protecção Hospitalar e pela CA Seguros e pela Médis,  
em relação ao Seguro Não Vida CA Saúde.

MICRO POUPANÇA ASSOCIADOS

GESTOS QUE SIMPLIFICAM  
A SUA POUPANÇA.

Poupar pode ser um gesto simples no seu dia-a-dia.

Use os seus Cartões CA, liquide mensalmente a sua prestação do 
Crédito Habitação e enquanto isso, a Micro Poupança Associados  

faz a poupança por si:

 € 1 por cada compra superior a € 5 com o seu Cartão Multibanco CA;
 € 2 por cada compra superior a € 10 com o seu Cartão Crédito CA;

 € 5 em cada liquidação da prestação do seu Crédito Habitação CA.

Mas pode poupar ainda mais através de entregas permanentes ou pontuais  
a partir de € 10 e fazer crescer a sua Micro Poupança.

Saiba mais junto da sua Agência do Crédito Agrícola.

CA SEGUROS

HÁ 25 ANOS, SEGURAMENTE  
AO SEU LADO!
A CA Seguros está a celebrar 25 anos. Agradecemos aos nossos Clientes  
e Associados do Crédito Agrícola a confiança que depositaram em nós. 

Assumimos o compromisso de continuar a apresentar as nossas melhores 
soluções de protecção e segurança. 

Obrigado pela sua preferência!

Mais informações em www.creditoagricola.pt ou junto da sua  
Agência CA.


