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CA EMPRESAS
HÁ ESCOLHAS FÁCEIS DE FAZER.

Soluções de crédito para negócios inovadores e mais sustentáveis.
Somos o parceiro dedicado às Empresas nacionais e um facilitador

de soluções para dar resposta às suas necessidades.
Connosco as suas escolhas são fáceis. 

Gerir o dia-a-dia de forma cómoda? Fácil!
Soluções de tesouraria que tornam a gestão do dia-a-dia mais fácil.

Ter crédito com garantia? Fácil!
Linhas de Crédito com Garantia Mútua para acesso ao crédito 

bancário em condições mais favoráveis e com acesso mais fácil.

Dar crédito aos projectos de investimento? Fácil!
Soluções de leasing, para aquisição da frota automóvel e de edifícios, 

que tornam as suas decisões mais fáceis.

Contacte o seu Gestor de Cliente
ou a sua Agência CA para obter mais informações.

CA SOLUÇÕES DE HABITAÇÃO
DE DOIS A T3 É COM O CA.
A família cresceu? Surpreenda-se com as condições que temos
para a compra da sua nova casa.

Ofertas especiais de seguros em campanha
Seguro Vida
CA Protecção Crédito Habitação: Garanta a manutenção do património e estabilidade 
fi nanceira do agregado familiar, em caso de morte e invalidez.

Clientes Associados Desconto de 25%.* 
Clientes Não Associados Desconto de 22,5%.* 

Seguros Não Vida
CA Habitação: Proteja os imprevistos com a sua casa, bem como o seu recheio e a sua familia.

Clientes Associados Desconto de 42,5%.*
Clientes Não Associados Desconto de 40%.*

CA Protecção Financeira Crédito Hipotecário: Assegure os seus
compromissos fi ncanceiros.

Clientes Associados Desconto de 42,5%, na apólice durante a 1ª anuidade
sobre a cobertura de base.
Clientes Não Associados Desconto de 40%, na apólice durante a 1ª anuidade
sobre a cobertura de base.

* Na apólice, durante toda a vigência do contrato

Para mais informações consulte o site creditoagricola.pt ou contacte
por telefone a sua agência do Crédito Agrícola.

Campanha válida de 20/04/2020
até 29/05/2020

TUDO FICA MAIS SIMPLES COM O CA ONLINE E CA MOBILE
Fácil de aceder e consultar em qualquer momento, a qualquer hora.

A t e n d i m e n t o  p e r s o n a l i z a d o  2 4 h / d i a ,  7  d i a s / s e m a n a
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CA LINHA APOIO ESPECIAL COVID-19
JUNTOS NOS NOVOS DESAFIOS.
Porque queremos continuar a apoiar os empresários a superar os desafios 
do dia-a-dia, mesmo quando os desafios são mais exigentes, criamos uma 
solução especial para estarmos mais próximos e responder às necessidades 
de gestão financeira do dia-a-dia da sua actividade ou da sua empresa. 
Estamos juntos para ultrapassar as dificuldades de Tesouraria emergentes 
da crise epidémica COVID-19, nomeadamente:

• Pagamento de salários;

• Custos de manutenção da actividade;

• Pagamentos a Fornecedores. 

Para mais informações contacte o seu Gestor de Cliente 
ou a sua Agência CA.

Faça uma opção consciente e responsável. 
Condições de financiamento sujeitas à aprovação de cada 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo pertencente ao SICAM.

Quer efectuar compras online e pagar 
com  o seu Cartão CA? As novas regras de 
“Autenticação Forte” do Cliente, tornam mais 
seguros os pagamentos online. A segurança 
também depende do Cliente.

Efectuar compras online em segurança, porque 
é obrigatório activar previamente o Sistema de 
Autenticação Forte (SAF). Pode activá-lo no CA Online: 
CA Menu > Gestão de Serviço > Autenticação forte 
(SAF). Registe ainda o seu nº de telemóvel connosco!

CONNOSCO É POSSÍVEL

DICA
LITERACIA FINANCEIRA

Para saberes as regras necessárias à participação  no Passatempo consulta 
o Regulamento  em creditoagricola.pt ou contacte uma Agência do CA. 
Esclarecimentos e dúvidas: passatemposca@creditoagricola.pt

Passatempo válido até 
19/06/2020

Exemplo representativo para a aquisição de Habitação: *TAEG de 2,2%, calculada com base numa TAN de 1,613% (Euribor 12M de -0,287% em Março de 2020 + spread de 1,900%), 
para um crédito de 170.000,00 €, a 30 anos, para 1 titular com 30 anos de idade, finalidade de aquisição de habitação com garantia de hipoteca, rácio financiamento/garantia 
de 80% e DSTI inferior a 20%. 360 prestações mensais de 595,97 €. Inclui seguro de vida e seguro multirriscos, encargos com registo de hipoteca e custo de manutenção DO 
obrigatória para o crédito, análise, avaliação, gestão/prestação, conversão de registo provisório em definitivo e de distrate de hipoteca. Isento de comissões de abertura. 
Montante total imputado ao consumidor de 231.969,64 €. A taxa de juro variável nas finalidades de crédito à habitação para a aquisição e/ou construção de habitação própria pode 
assumir valores negativos em função da evolução e da revisão do respectivo indexante. Os seguros CA Habitação e CA Protecção Financeira Crédito Hipotecário são produtos da 
empresa Crédito Agrícola Seguros S.A, Companhia de Seguros de Ramos Reais. O seguro CA Protecção Crédito Habitação é um produto da empresa participada Crédito Agrícola Vida, 
Companhia de Seguros S.A. A informação sobre estes seguros 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 Seguros e CA Vida nos respectivos produtos. Faça uma opção consciente 
e responsável. Esta oferta é praticada pela Caixa Central e aconselhada ao SICAM. As condições de financiamento são sujeitas à aprovação de cada Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
pertencente ao SICAM.


