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CA DEDICADO

O melhor
está
reservado
TAEG: 13,37%(1)

Produtos na campanha.
Cartão de Crédito CA Dedicado

Seguro CA Saúde

O cartão que lhe dá Anuidade Gratuita
(se o titular do cartão de crédito o utilizar
para pagar compras de, pelo menos, 10.000€
por ano) e que lhe oferece um conjunto de
seguros muito atractivo e útil para o seu
dia-a-dia, nomeadamente Assistência Médica
ao domicílio e Assistência Técnica ao domicílio.

Oferta da 12ª mensalidade+ 24ª mensalidade.
Esta oferta irá estender-se até 8 de janeiro
de 2022.

Cartão de Débito CA Dedicado

CA Protecção Família
Desconto de 10% para Clientes Não Associados,
durante 5 anos.
Desconto de 15% para Clientes Associados,
durante 5 anos.

De forma rápida e segura, realize os mais
variados movimentos na sua Conta à Ordem.
Os cartões de débiito e crédito CA Dedicado são exclusivos
para Clientes CA Dedicado do Crédito Agrícola.

Fundos de Investimento Mobiliário
Venha conhecer a oferta de Fundos
de Investimento Mobiliário do CA em
www.creditoagricola.pt

Campanha válida até 23/12/2021.

CA CRÉDITO PRONTO

Num click,
faz acontecer
Prontos para reabrir horizontes.
Já tem CA Online?

Num simples clique,
faça acontecer!

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

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:

Ainda não tem CA Online
ou CA Mobile?

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

Montante Mínimo: 500€
Montante Máximo: 6.000€(2)

Temos a solução para si, tão rápida que
pode tratar de tudo num simples clique.
Estamos prontos para responder
ao que precisa!

(2)

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).

Terá rapidamente o dinheiro na sua conta DO, dependendo da data e hora a que for contratado o CA Crédito Pronto:
| Se formalizado entre as 07h31 e as 22h00, o dinheiro será creditado na Conta DO, em regra, em trinta minutos após o pedido;
| Se formalizado entre as 22h01 e as 7h30 do dia seguinte, o dinheiro será creditado por volta das 8h00 desse dia.

CA CORPORATE
PREMIUM

O complemento
ideial para o
seu negócio
Ganhe em tempo e em comodidade mantendo o foco
no seu negócio.
O seu cartão de crédito CA Corporate premium*** vai permitir-lhe estar sempre conectado, em
qualquer parte do mundo, com a tecnologia mais avançada disponível para si e para o seu negócio.

Um conjunto abrangente
de coberturas

Opere em modo Contactless
Pague as suas compras de forma rápida,
cómoda e segura.

O seu cartão inclui um conjunto de coberturas,
para que possa ter o máximo de segurança.

Internet Banking On-Line

Global Wi-fi

Faça a sua gestão e consultas mais habituais
24 horas por dia sem ser necessário deslocar-se
à sua Agência e com segurança.

Aceda à internet através do Wi-Fi Boingo, fácil
de usar e com mais de 1 milhão de hotspots em
todo o mundo, em aeroportos, hotéis, cafés,
restaurantes e outros locais.

Poupança em combustível

Consiga um desconto de 11 cent/l em
combustível na rede de gasolineiras PRIO,
365 dias ano.

LoungeKey

Vantagens no aluguer de veículos

Usufrua de salas VIP em 550 aeroportos pelo
mundo. Lugares exclusivos onde vai encontrar
as melhores condições para relaxar ou continuar
o seu trabalho.

Usufrua de importantes descontos e muitas otras
vantagens ao alugar veículos junto da Hertz
e da AVIS.

Serviço Conexão

Resposta às suas questões e problemas
informáticos, em casa ou no escritório, disponível
365 dias por ano, 24 horas por dia.

CA dica
Contactless

*** TAE DE 1,2% calculada
considerando um limite de crédito
de 5.000,00€ a 12 meses, utilizado
imediata e integralmente, com
reembolso no final do prazo, à
TAN de 0,000%. TAE calculada nos
termos do D.L. n.º 220/94, de 23/08.

sabia que?
Os cartões com tecnologia contacless permitem fazer
transacções apenas por aproximação ao terminal
de pagamento automático (TPA)?
Os cartçoes CA têm essa tecnologia de aproximação
e permitem fazer pagamentos até 50 euros sem ter
de introduzir PIN. Basta aproximar o cartão e pagar.

1) Exemplo representativo do Cartão de Crédito CA Dedicado com Taxa Fixa: TAEG de 13,37% calculada considerando um
limite de crédito de €1.500, utilizado imediata e integralmente, com reembolso em 12 prestações mensais constantes
de capital acrescidas dos respectivos juros à TAN de 8,150% e considerando uma comissão de disponibilização de
cartão de €25,00. Inclui Imposto do Selo sobre a comissão de disponibilização de cartão, os juros e sobre o crédito.
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 €.
O Seguro de Vida CA Protecção Família e 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., MCRC
Lisboa, Pessoa Colectiva nº 503 496 944, com o Capital Social de 12.000.000€ e sede na Av. Dr. Mário Soares (Tagus
Park), Edifício 10, Piso 1, 2744-002 Porto Salvo. 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
Vida e Não Vida. A informação sobre os produtos anunciados neste folheto 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 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 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, em relação ao
Seguro de Vida CA Protecção Família e ao CA PPR [Capital] e pela CA Seguros em relação ao Seguro CA Saúde.
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.
Esta informação não dispensa a consulta das condições completas dos produtos junto das Agências do Crédito Agrícola.

Clube
Beneficie de vantagens exclusivas,
para si e para o seu negócio
10%*
desconto

5%*
desconto

em comissões
do preçário e
serviços do CA

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**

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.
*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.
PUBLICIDADE 12/2021
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.
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Atendimento personalizado
24h/dia, 7 dias/semana

Custo do 1º Minuto da chamada: 0,07€+IVA.
Custo dos minutos seguintes: 0,0277€/min + IVA (dias úteis das 9:00 h – 21:00h) 0,0084€/min + IVA (restantes horários)
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