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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

MEDIDAS CA DE APOIO ÀS FAMÍLIAS | COVID 19
CONTE CONNOSCO 
NOS IMPREVISTOS.
Após a declaração do estado de emergência, foi 
publicado o Decreto-Lei  nº 10-J/2020, de 26 de Março, 
o qual permite às famílias que reúnam as condições 
previstas no diploma aderirem à moratória (total ou 
parcial) de capital e/ou juros no Crédito à Habitação 
Própria e Permanente, até 30 de Setembro de 2020.

O Cliente pode optar pela suspensão do pagamento das prestações, 
vertente capital e/ou juros. Os juros vencidos e não pagos são 
capitalizados, sendo acrescidos ao capital em dívida.

Caso o cliente solicite a carência de capital (o que pode fazer até 
30 de Setembro de 2020), o prazo do empréstimo é prorrogado no 
mesmo período.

Para conhecer em detalhe os termos em que pode aderir à 
Moratória Legal, consulte as Perguntas Frequentes e, caso 
pretenda aderir, veja infra quais os passos que terá de dar.

LINHA DE CRÉDITO APOIO À ECONOMIA COVID-19

6200 MILHÕES
O SEU NEGÓCIO NÃO VAI PARAR.
O reconhecimento da excecionalidade da situação e emergência 

desencadeada pelo surto CODIV-19, conduziu o Governo e o Crédito 
Agrícola, em conjunto com as SGM, a disponibilizar e operacionalizar 
esta linha de crédito, enquadrada das medidas de apoio imediato aos 

trabalhadores e às empresas, para normalização da atividade das empresas.

A Linha de Apoio à Economia - COVID-19, destina-se a apoiar 
as empresas afectadas, sendo esta constituída por linhas especificas dirigidas 

a vários sectores da economia regional e nacional:

AGRICULTURA  |  COMÉRCIO  |  INDÚSTRIA  |  TURISMO 
RESTAURAÇÃO  |  SAÚDE  |  TRANSPORTES   |  OUTROS

Para mais informações consulte o site creditoagricola.pt 
ou contacte por telefone a sua agência do Crédito agrícola.
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CA EMPRESAS
HÁ ESCOLHAS FÁCEIS DE FAZER.

O apoio às escolhas e decisões dos empresários são a prioridade do 
Crédito Agrícola. Somos o parceiro dedicado às Empresas nacionais 

e um facilitador de soluções adequadas à ambição e objectivos dos 
Empresários, em todas as regiões de Portugal.  

Por isso há respostas fáceis de dar.

Gerir o dia-a-dia de  forma cómoda? Fácil! 
A gestão do dia-a-dia da sua empresa necessita ser ágil e eficiente.Ter o parceiro 

que o apoia com as soluções financeiras que precisa, torna tudo mais fácil.

Ter crédito com garantia? Fácil! 
As Linhas de Crédito com Garantia Mútua são instrumentos de financiamento que 
permitem às empresas aceder ao crédito bancário em condições mais favoráveis. 

As suas escolhas são fáceis de fazer qualquer que seja a solução 
de financiamento que procura para a sua empresa.

Dar crédito aos projectos de investimento? Fácil! 
Escolha a frota, o edifício ou o armazém que a sua empresa precisa e fácil 

vai ser encontrar a solução de Leasing mais adequada.

Assegurar mais protecção? Fácil! 
A sua escolha é proteger e dar mais segurança ao seu negócio e aos seus 

colaboradores.

Contacte o seu Gestor de Cliente ou a sua Agência CA para obter mais informações 
sobre produtos e serviços ou como fazer a sua empresa Associada do Crédito Agrícola.

PREVENÇÃO COVID-19
PELO BEM ESTAR DE TODOS.
Face à situação crítica de saúde pública de âmbito internacional,  
o Crédito Agrícola está empenhado em contribuir activamente para 
a prevenção do vírus COVID-19 e nesse sentido tem vindo a tomar medidas 
com vista a proteger a saúde dos seus associados, clientes e colaboradores, 
destacando-se a restrição no funcionamento das Agências.

Boas práticas de prevenção através da utilização dos serviços do 
Crédito Agrícola:

• Para operações bancárias do quotidiano (como transferências, 
pagamento de serviços ou carregamento de telemóveis), utilize 
o CA Online, a App CA Mobile ou a rede de Caixas Automáticas 
Multibanco disponibilizada pelo CA;

• Privilegie o uso do cartão ao invés de dinheiro, recorrendo 
sempre que possível à opção contactless. Aproxime o seu 
Cartão CA ao terminal de pagamento, sem necessidade 
de tocar no dispositivo;

• Se possuir um dispositivo iOS, utilize o Apple Pay para 
efectuar pagamentos em estabelecimentos autorizados. 
Poderá também recorrer ao MB Way para o mesmo efeito, 
caso tenha a aplicação instalada no seu smartphone;

• Para depositar ou levantar dinheiro ou cheques, recorra  
à rede de Balcões 24 disponível 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, um pouco por todo o país;

• Para qualquer informação adicional contacte 
telefonicamente a sua Agência CA ou o seu Gestor.

Estamos empenhados em servi-lo com a qualidade 
de um Banco centenário, onde a protecção de todos está 
em primeiro lugar. Vamos ajudar Portugal.

Para mais informações sobre o COVID-19, recomendamos 
que visite o site da Direcção Geral de Saúde: 
https://covid19.min-saude.pt/.


