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CA dica
contactless

sabia que?
os cartões com tecnologia contactless permitem fazer 
transacções apenas por aproximação ao terminal de 
pagamento automático (TPA)?

Os cartões CA têm essa tecnologia de aproximação 
 e permitem fazer pagamentos até 50 euros sem ter 
de introduzir PIN. Basta aproximar o cartão e pagar.

2)Exemplo representativo para taxa de juro fixa do CA Crédito Pronto: Financiamento de Crédito Pessoal sem finalidade 
específica de 6.000,00€, a 60 meses, TAEG de 8,2%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base 
numa TAN de 6,500%, sem arredondamento, para um proponente de 30 anos de idade. Inclui Imposto do Selo sobre 
o crédito utilizado e sobre os juros. Isenção das Comissões de Abertura e Processamento. Montante total imputado 
ao consumidor de 7.243,97€ e prestação mensal de 117,40€.

Esta newsletter é meramente informativa. Informe-se junto do seu Gestor de Cliente ou numa Agência do Crédito Agrícola 
sobre as condições dos produtos e serviços apresentados.

Apoiamos 
de pé 
a Cultura
Linha Apoio à Economia 
Grandes Eventos Culturais

CA EMPRESAS

Na sequência da actual situação 
socio-económica, o Banco Português
de Fomento, na qualidade 
de Entidade Gestora, em conjunto 
com as Sociedades de Garantia Mútua 
e o Crédito Agrícola vêm disponibilizar 
a Linha de Crédito de Apoio à Economia 
COVID-19 - Grandes Eventos Culturais, 
que visa apoiar as empresas com 
actividade na promoção de grandes 
eventos culturais, afectadas pelo impacto 
da pandemia COVID-19.

Montante Global da Linha

Até 30.000.000,00€ (trinta milhões de Euros).

Prazo de Vigência da Linha

Até 31 de Dezembro de 2021, podendo 
ser prorrogado por indicação da entidade 
gestora da Linha.

Para que as palmas continuem a acontecer, o CA está presente
no apoio à cultura nacional.

Linha 
de Crédito 
Capitalizar 
Mais
SI Inovação
Mais Competitividade empresarial

CA EMPRESAS

Enquadrada na Linha Capitalizar Mais, este 
instrumento de financiamento com garantia 
resulta de uma parceria entre 
o Crédito Agrícola, o Banco Português 
de Fomento (BPF) e as Sociedades de Garantia 
Mútua (SGM), e destina-se a financiar parte 
do investimento apresentado ao Sistema 
de Incentivos à Inovação Produtiva 
(SI Inovação), devendo a candidatura ser 
apresentada, inicialmente, pela empresa através 
da Plataforma do Sistema de Incentivos às 
Empresas do Portugal 2020.

Montante Global da Linha

Até 1.000 milhões de euros.

Prazo de Vigência da Linha

Até 31 de Dezembro de 2021, podendo 
ser prorrogado por indicação da entidade 
gestora da Linha.

Esta linha destina-se ao apoio às Pequenas e Médias Empresas 
(PME), certificadas pelo IAPMEI, com projetos elegíveis no SI 
Inovação Produtiva do Portugal 2020

Prepare-se 
para as férias 
que merece

CA CRÉDITO PRONTO

Já tem CA Online?

Perfeito, Entre no CA Online ou no CA Mobile 
e Pronto!

Ainda não tem CA Online 
ou CA Mobile? 

Adira agora e contrate o CA Crédito Pronto.  
É simples e rápido.

Temos a solução para si, tão rápida que pode 
tratar de tudo entre mergulhos, nem precisa 
de sair da piscina. Estamos prontos para 
responder ao que precisa!

Num simples clique, 
faça acontecer!

O CA Crédito Pronto apoia-o financeiramente 
com um montante de crédito pessoal, para si 
que é Cliente do CA Online, e que varia entre:

Montante Mínimo: 500€
Montante Máximo: 6.000€1)

Neste verão, prontos para reabrir horizontes.

1)Decisão sujeita a análise de crédito anterior. Produto 

exclusivo para clientes CA que, de acordo com os resultados 

do modelo interno de risco, dispõem de capacidade creditícia 

suficiente para contratar o produto. Caso não seja elegível 

para o CA Crédito Pronto, pode se necessitar, efectuar o seu 

pedido de crédito através do CA Online (Crédito > Simular e 

Pedir Crédito).

Agora é fácil fazer “follow” aos €€€ dos mais jovens.

A App que 
tornará 
“Bosses” os 
mais jovens

CA TEEN

É muito simples!
Esta App, que o CA disponibiliza 
gratuitamente, destina-se aos Jovens 
entre os 13 e os 17 anos, Clientes do CA 
e com Cartão GR8 (Cartão pré-pago para 
menores, do CA, que serve de base ao 
funcionamento da App). 

A adesão à App só pode ser efectuada 
pelo Representante Legal do menor, 
que dará ao mesmo o QR Code necessário
para a adesão à App. 

São precisos apenas 2 passos:
1. Adesão à App CA Teen, feita na 
App CA Mobile pelo Representante 
Legal, tendo este de adicionar 
o contacto de telemóvel do Jovem 
que utilizar a App e seguir 
as indicações;

2. O Jovem inicia o processo de 
registo efectuando o download 
gratuito da App CA Teen, para 
depois utilizar o QR Code, previamente 
dado ao Representante Legal, para poder 
começar a usar a App.
A adesão à App só pode ser efectuada 
pelo Representante Legal do menor, 
que dará ao mesmo o QR Code necessário
para a adesão à App. 

E assim, a App CA Teen 
fará dos jovens verdadeiros
Bosses, permitindo-lhes:

Os jovens vão revolucionar a maneira como 
controlam os seus gastos! 

Desenvolvida para todos aqueles que têm 
o cartão GR8, a nova App CA Teen é mesmo 
easy!

Tudo isto à distância de uma consulta no 
smartphone.

Mesmo à BOSS!!!

Carregar o telemóvel;

Pedir dinheiro aos seus
Pais / Representantes legais;

Consultar o saldo 
do seu cartão GR8.

EXPLORE NA

*Cálculo efectuado sobre o valor das comissões e 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.

Termos e Condições:
Sempre que contactar os parceiros informe que é aderente do Clube A - Associados do Crédito Agrícola. Efectue o 
pagamento com o Cartão Clube A. Ofertas válidas de acordo com a disbonibilidade dos Parceiros. Esta informação não 
dispensa a leitura dos Termos & Condições de cada parceria. Para conhecer todas as vantagens e parceiros aderentes, 
de norte a sul do país, consulte a sua agência ou a área dos Associados / Parcerias em www,creditoagricola.pt ou 
pela linha directa 808 20 60 60 disponível 24 horas por dia, atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30 às 
23h30, Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h.

Clube 
Beneficie de vantagens exclusivas, 
para si e para o seu negócio

10%* 
desconto
em comissões 
do preçário e 
serviços do CA

5%* 
desconto
no prémio de 
produtos de risco 
geridos pela CA 
Vida

1%* desconto
do valor dos prémios totais 
dos seguros geridos pela 
CA Seguros, excepto em 
seguros do Ramo Automóvel, 
Máquinas Agrícolas e 
Acidentes de trabalho

até 70% desconto 
e ofertas
no nossos parceiros.

Facilidade de pagamentos 
até 12 meses sem juros**


