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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.

SIGA-NOS

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias/semana

Dá Asas ao teu futuro.
Desafi e os seus fi lhos a dar asas à imaginação para entrarem 
para as Histórias do Cristas!
Informe-se deste passatempo numa Agência CA.

Ganhe ainda incríveis ofertas:

1 Bloco Pinta-Cristas*: na abertura ou reforço de uma Poupança 
Cristas com, pelo menos, 10€ durante o período da campanha;

1 Bilhete para a Kidzânia*: na subscrição do Seguro CA Vida Educação;

50% desconto na 1.ª anuidade: na subscrição do Seguro CA 
Acidentes Pessoais Protecção Jovem, Opção Base.

Contacte-nos para mais informações.
Campanha válida até 20/12/2019.                   *Ofertas com stock limitado

CA JUNIORES

CA EMPRESAS
ACELERE COM EFICIÊNCIA

E RESPONSABILIDADE.

Carência
Extensão do prazo de carência até 24 meses de carência de capital.

Prazos
Prazos de fi nanciamento até 10 anos, após a contratação da operação, 

incluindo um período de carência de capital até 24 meses.

Bonifi cações
Comissão de Garantia até 1%, integralmente bonifi cada, com periodicidade

de cobrança mensal, trimestral, semestral ou anual, e antecipada. 

Facilidade
No acesso ao crédito para as boas práticas de efi ciência energética

e modernização da sua Empresa.

LINHA DE CRÉDITO PARA A
DESCARBONIZAÇÃO E ECONOMIA CIRCULAR

Conte com total apoio ao investimento na utilização
sustentável de recursos e melhoria da efi ciência energética

da sua Micro Empresa ou PME.

Vantagens

Escolha modernizar mais e competir melhor.

Contacte-nos e informe-se sobre Montantes, Garantia Mútua,
Taxas de juro e Amortização de capital.
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CA SOLUÇÕES DE CRÉDITO FAMILIAR
OS SEUS SONHOS
TÊM O NOSSO CRÉDITO.

Campanha válida até 20/12/2019

Descubra as ofertas especiais que temos para si, no Crédito Pessoal, 
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 CliniCard:

• 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.

CA VIDA EDUCAÇÃO
SER SUPER PROTECTOR

É DEIXÁ-LOS VOAR.
Prepare os seus fi lhos para altos voos.

Mais que um novo seguro, o CA Vida Educação é um super produto que 
funciona como escudo protector para as traquinices do presente e dá-lhes 

todos os poderes para conquistar um futuro promissor, garantindo que nenhum 
imprevisto os impeça de voar. Mesmo que um dia não possa estar ao lado deles.

Informe-se já numa Agência CA conheça todas as coberturas.

*Na subscrição do CA Vida Educação.
Oferta até 31/12/2019, a menores de 14 anos. Stock limitado.

PROTECÇÃO 
EDUCAÇÃO

[morte ou invalidez 
do Protector]

DESPESAS 
TRATAMENTO

E DESLOCAÇÃO

INTERNAMENTO 
[doença ou 

acidente]

OFERTA*
de 1 bilhete

PARA A
KidZânia

Exemplo Representativo para aquisição de Electrodomésticos ou Mobiliário: Taxa de Juro Variável sem garantia de hipoteca - fi nanciamento de Crédito Pessoal com a
fi nalidade “lar” para aquisição de Mobiliário/Recheio ou Electrodomésticos de 30.000,00€, a 60 meses, TAEG de 10,1%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de 
Junho, com base numa TAN de 7,661%, calculada com base na média aritmética simples das cotações diárias do indexante Euribor a 12 meses do mês de Outubro de 2019 
(-0,339%), 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 37.642,42€ e montante total da prestação mensal de 603,44€.
Taxa de Juro Fixa sem garantia de hipoteca - fi nanciamento de Crédito Pessoal com a fi nalidade “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€. Os seguros CA Responsabilidade Civil Familiar, CA CliniCard e CA Acidentes 
Pessoais Protecção Jovem são produtos da empresa Crédito Agrícola Seguros, Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A. e os seguros CA Protecção Crédito
Pessoal, CA Protecção Super Crédito e o CA Vida Educação são produtos da empresa participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A.. 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.
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 Não Vida e Vida. A CA Seguros e a CA Vida 
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, ou pela CA Seguros em relação aos seus produtos. Faça uma opção consciente e responsável.
Esta oferta é a praticada pela Caixa Central e aconselhada ao SICAM. As condições de fi nanciamento estão sujeitas à aprovação de cada Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo pertencente ao SICAM.


