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

Atendimento 24h/dia, personalizado 2ª a 6ª feira: 8h30
às 23h30; sábados, domingos e feriados: 10h às 23h. 

SIGA-NOS

CA EMPREENDEDORES
JUNTOS CRIAMOS O FUTURO.

Apoiamos os jovens empreendedores de todo o país
a concretizarem as suas ideias de negócio.

NO DIA-A-DIA DO TEU NEGÓCIO
Ter ao teu lado o parceiro certo na hora certa pode 

transformar o teu dia num momento de sucesso.

DÁ VIDA ÀS TUAS IDEIAS 
Se tens uma ideia de negócio diferenciadora, com potencial 

e de sucesso, tens de lhe dar vida.

MAIS, MAIOR E MELHOR
No momento certo, investe no teu projecto, inova, cresce 

e vai mais longe. Apoia-te no parceiro que quer ver o teu negócio 
crescer mais, com as suas soluções e serviços.

Fala com o teu gestor de Cliente ou visita uma Agência perto de ti.

PROTEGE QUEM FAZ PELO TEU NEGÓCIO  
Para garantir a tua protecção no dia-a-dia, todos os dias do ano 

e a de quem colabora contigo na tua empresa.

O FUTURO É RESPONSABILIDADE
Tu és diferente e tens o poder de fazer diferente.

Gere o teu negócio de forma sustentável e cria um futuro melhor.

CA PORTUGUESES NO MUNDO

UM BANCO PRÓXIMO DE SI. 
UM BANCO DE PORTUGAL.
Aproveitando o regresso a Portugal, oferecemos-lhe diversas soluções 
para investir e assegurar as suas poupanças para o futuro.

FINANCIAMENTO

PROTECÇÃO

Se procura uma casa em Portugal, consulte a área de imóveis 
em www.caimoveis.pt. Aproveite as nossas condições especiais.

Dirija-se a uma Agência CA e conheça as soluções para gerir o seu 
dia-a-dia, para assegurar as suas poupanças para o futuro e para 
financiar os seus projectos.

INVESTIMENTO

POUPANÇA
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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.

ESTAMOS NA FATACIL.
O Crédito Agrícola é o patrocinador oficial da 40ª edição 

da Fatacil - Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, 
Comércio e Indústria de Lagoa. 

Visite o stand do Crédito Agrícola, de 16 a 25 de Agosto, 
no Parque Municipal de Feiras e Exposições da Cidade de Lagoa, 

Temos muitas surpresas à sua espera. 

Tudo sobre o evento em www.fatacil.pt.

CRÉDITO AGRÍCOLA, O 1º BANCO 
PORTUGUÊS A DISPONIBILIZAR 
O APPLE PAY.
UMA NOVA FORMA DE PAGAR
O serviço Apple Pay possibilita pagamentos fáceis, rápidos, 
seguros e com total privacidade em lojas físicas e na internet.

O sistema é compatível com o iPhone SE, iPhone 6 e superiores, 
bem como com o Apple Watch.

O serviço está associado a um cartão de débito ou de crédito 
virtual, utilizável em todos os terminais que aceitem pagamentos 
com a tecnologia contactless e nas lojas de e-commerce com 
o símbolo Apple Pay.

Saiba mais em www.creditoagricola.pt 
ou na sua Agência.
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