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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 SOLUÇÕES DE CRÉDITO FAMILIAR

OS SEUS SONHOS TÊM O NOSSO CRÉDITO.
Conte-nos qual o seu plano e deixe-se surpreender com as nossas soluções 
de Crédito Pessoal sem garantia de hipoteca ou outra garantia equivalente.

Electrodomésticos

Remodelações

Entretenimento

Viagens

Mobiliário

Despesas 
Escolares

Descubra as ofertas especiais que temos para si em campanha. 
Seguros Vida
Na subscrição do Seguro de Vida CA Protecção Crédito Pessoal:

• 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 de Vida CA Protecção Super Crédito aplicam-se as 
condições normais de subscrição.

Seguros Não Vida
Na subscrição do Seguro CA Protecção Financeira Crédito Pessoal:

• Clientes Associados: Oferta* da 1ª anuidade da apólice CA Responsabilidade 
Civil Familiar com 50.000€ de capital seguro.

• Clientes Não Associados: Oferta* da 1ª anuidade da apólice CA 
Responsabilidade Civil Familiar com 25.000€ de capital seguro.

*Oferta de acordo com as regras de aceitação em vigor.
Campanha válida até 27/09/2019

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 ou Electrodomésticos de 30.000,00€, a 60 meses, TAEG de 10,3%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 
de Junho, com base numa TAN de 7,810%, calculada com base na média aritmética simples das cotações diárias do indexante Euribor a 12 meses do mês de Junho de 2019 
(-0,190%), arredondada à milésima, e spread de 8,000%, para um proponente com 30 anos de idade. 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 37.775,42€ e montante total da prestação mensal de 605,57€. 
Taxa de Juro Fixa sem garantia de hipoteca - financiamento de Crédito Pessoal com a finalidade “lar” para aquisição de Mobiliário/Recheio ou Electrodomésticos 
de 30.000,00€, a 60 meses, TAEG de 12,2%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN de 9,500%, sem arredondamento, para 
um proponente de 30 anos de idade. 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 39.303,48€ e montante total da prestação mensal de 630,06€. 

UM LÍDER DISTINGUE-SE 
PELAS SUAS ESCOLHAS.

Apresente connosco a candidatura da sua Empresa 
a PME Líder e PME Excelência.

Contacte o seu Gestor de Cliente ou a Agência 
do Crédito Agrícola mais próxima.
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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.
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9MICRO 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 junta da sua Agência do Crédito Agrícola.

SEGURO CA SAÚDE

NOVA OFERTA DE ONCOLOGIA 
PARA PARTICULARES.
A oncologia é uma preocupação cada vez mais presente na vida 
dos Portugueses. O seguro CA Saúde Particulares tem agora ao seu 
dispor uma oferta reforçada em coberturas, capitais e novos serviços.

Venha conhecer esta nova oferta junto da sua Agência CA 
ou em www.creditoagricola.pt

AGORA COM 

R E F O R Ç A D A

PROTECÇÃO 
ONCOLÓGICA

O seguro CA Protecção Financeira Crédito Pessoal é um produto da empresa Crédito Agrícola Seguros, Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A. e o seguro 
CA Protecção Crédito Pessoal é um produto da empresa participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A.. O Seguro 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.. A Caixa Central e as CCAM 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 nos Ramos de Seguros Vida e Não Vida. A CA Vida e a CA Seguros 
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 lhes 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, CA Seguros e pela Médis, conforme é possível confirmar junto da referida Autoridade, 
designadamente no respectivo sítio da internet, em www.asf.com.pt. Esta informação 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.


