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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.

TUDO FICA MAIS SIMPLES COM 
O CA ONLINE E CA MOBILE
Adira já aos serviços em www.creditoagricola.pt
Fácil de aceder e consultar em qualquer momento, a qualquer hora.

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias/semana

• Apple Pay. Uma nova 
forma de pagar

• CA Online (homebanking)
• App CA Mobile (Mobile 

banking)

• Financiamento Online

 

 Ainda não viu
Temos muito mais para apoiar a sua vida

Fale connosco, há tanto mais para ver.

• Dia-a-dia
• Financiar
• Poupar
• Investir
• Proteger

Soluções 
para si:

• Dia-a-dia
• Financiar
• Aplicar
• Proteger
• Exportar

Soluções para 
a sua empresa:

 nada
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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.

CA POUPANÇA MY PROJECT

A TUA POUPANÇA 
POR OBJECTIVOS.

Agora é muito fácil poupares para os teus objectivos. 
Só precisas de ser titular de uma conta de depósito à ordem 

no Crédito Agrícola e seres aderente do CA Mobile ou, tão 
unicamente, do CA Online, para poderes subscrever 

a CA Poupança My Project.

LEASING AUTOMÓVEL

PONHA EM ANDAMENTO 
O INVESTIMENTO EM NOVOS 
VEÍCULOS
Se planeia adquirir viaturas ligeiras novas de passageiros, 
de mercadorias ou mistas para o seu negócio ou para 
a sua actividade empresarial, esta solução leva-o na 
direcção certa.

Poupança 100% online 
É criada e gerida nos canais digitais CA

faça os seus pagamentos por débito directo, 
cartão de débito ou crédito e ainda por 
transferência bancária, utilizando os nossos 
canais digitais ou o serviço multibanco. 
É mais simples e mais barato. 

NO CRÉDITO AGRÍCOLA,

DICA
 Os cheques são um meio de pagamento em desuso 
e com custos de processamento elevados, que se refletem no 
preçário de Clientes dos Bancos. O seu preço resulta dos 
custos de processamento.

LITERACIA FINANCEIRA
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