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*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 02/2022

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 disponibilidade 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**

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.

Fevereiro 2022

O apoio 
recomendado 
ao seu 
negócio

CA LINHA DE APOIO 
AO TURISMO 2021

Beneficiários

Micro, Pequenas ou Médias Empresas (PME), bem como Small Mid Cap, Mid Cap, e Grandes Empresas, 
localizadas em território nacional, que desenvolvam actividade elegível no âmbito do protocolo.

Taxa de juro

| Variável, com spread máximo, em função da maturidade do empréstimo;
| Fixa de acordo com a taxa swap da Euribor correspondente, acrescida de spread, em função da 
maturidade do empréstimo.

Prazos

Linha Específica Fundo Maneio
| Até 6 anos, com carência de capital até 
18 meses.

Linha Específica Investimento
| Micro, Pequenas ou Médias Empresas: 
até 20 anos, com carência de capital até 
48 meses;
| Small Mid Cap, Mid Cap ou Grandes Empresas: 
até 10 anos, com carência até 48 meses.

Linha Específica Garantias Bancárias 
| Até 10 anos

Comissões, encargos e custos

Comissão de estruturação e montagem 
da operação flat anual de até 0,5%.

Garantia mútua 

Comissão Garantia autónoma prestada 
pelas SGM, até 80% sobre o montante de 
financiamento em dívida.

Linhas disponíveis

Linha Específica Fundo Maneio
Destinada exclusivamente ao financiamento 
de necessidades de tesouraria; 

Linha Específica Investimento
Destinada a financiar investimento em activos 
fixos corpóreos e incorpóreo, que concorram 
para o desenrolar da actividade da mesma; 

Linha Específica Garantias Bancárias 
Garantias bancárias prestadas a favor 
de terceiras entidades, nacionais ou 
estrangeiras, que assegurem a boa execução 
de investimentos ou de eventos, ou o 
cumprimento de obrigações de pagamento.

Montantes máximos

Linha Específica Fundo Maneio
| Microempresas: até 250 000 euros 
| Pequenas Empresas: até 750 000 euros 
| Médias e Grandes Empresas: até 1 500 000 euros 

Linha Específica Investimento
| Até 4 500 000 euros 

Linha Específica Garantias Bancárias 
| Montante máximo de garantia por operação 
de 5 000 000 euros

Para mais informações:

creditoagricola.pt

Obrigado pela 
sua escolha

CRÉDITO AGRÍCOLA ELEITO 
ESCOLHA DO CONSUMIDOR

Obrigado a todos os nossos Clientes e Associados: 
é a eles que devemos esta distinção.

Marca nº1

Esta é uma distinção da ConsumerChoice, Centro de avaliação do Consumidor. 
Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribui.

Satisfação 83,84% Recomendação 83,00%

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).

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

Agora é muito fácil poupares para os teus objectivos.

Linha de apoio às empresas ligadas ao sector do Turismo.
Chegou o momento de investir e crescer. Vamos lá?

A tua 
poupança por 
objectivos

CA POUPANÇA 
MY PROJECT

Só precisas de ser titular de uma conta de depósito à ordem no Crédito Agrícola e seres aderente 
do CA Mobile ou, tão unicamente, do CA Online, para poderes subscrever a CA Poupança My Project.

Uma poupança criada e gerida exclusivamente através dos canais digitais, sem que tenhas de te 
deslocar a uma Agência CA.

Limite máximo de Spread:
Maturidade do Empréstimo Até 1 ano De 1 ano

a 3 anos
De 3 anos
a 6 anos

De 6 anos
a 10 anos

Superior
a 10 anos

Spread máximo 1,25% 1,50% 1,85% 2,50% 3,00%

A sua 
empresa, 
sem fronteiras

CA NEGÓCIO 
INTERNACIONAL

Remessas documentárias;

Créditos Documentários;

Garantias bancárias;

Factoring Internacional;

Seguros de crédito;

Linhas de Crédito de Apoio à promoção 
da sua empresa no Exterior;

Programa de Apoio ao Comércio externo:
Para maior segurança nas suas exportações 
para regiões de risco, nomeadamente América 
Latina, África e Ásia Central, o CA possui um 
“Programa de Apoio ao Comércio Externo” 
protocolado com entidades financeiras 
internacionais que o ajudam a mitigar o risco 
em mercados de risco elevado.

Para mais informações sobre este programa 
aceda a www.creditoagricola.pt

Se pretende expandir o seu negócio além fronteiras, 
o CA possui um conjunto de produtos e soluções que vão 
ao encontro das suas necessidades:

CA dica
Segurança 

On-line

Nunca instale aplicações através 
de links enviados por sms
Nunca instale aplicações a partir de links incluídos 
em mensagens de texto - pode estar a instalar 
software malicioso. Sempre que quiser instalar 
uma aplicação no telemóvel, descarregue-a através 
dos canais oficiais, nomeadamente a App Store 
correspondente ao seu dispositivo.

Conheça as nossas recomdações de segurança CA 
em www.creditoagricola.pt.


