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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
nos 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.

Junho 2022

Para mais informações:

creditoagricola.pt

Exemplo representativos para aquisição de mobiliário/recheio: Taxa de Juro Variável sem garantia de hipoteca:Financiamento 
de Crédito Pessoal com a finalidade “lar” para aquisição de Mobiliário/Recheio de 30.000,00 €, a 60 meses, TAEG de 10,4%, 
calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN de 8,363%, calculada com base na média aritmética 
simples das cotações diárias do indexante Euribor a 12 meses do mês de Março de 2022 ( -0,237%), arredondada à milésima, 
e spread de 8,600%. Inclui comissão de abertura, imposto do selo sobre o crédito utilizado, sobre os juros, e sobre a comissão. 
Montante total imputado ao consumidor de 37.923,46 € e montante total da prestação mensal de 613,52 €. 

Taxa de Juro Fixa sem garantia de hipoteca: Financiamento de Crédito Pessoal com a finalidade “lar” para aquisição de 
Mobiliário/Recheio de 30.000,00 €, a 60 meses, TAEG de 10,5%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com 
base numa TAN fixa de 8,500%. Inclui comissão de abertura, imposto do selo sobre o crédito utilizado, sobre os juros, e sobre a 
comissão. Montante total imputado ao consumidor de 38.046,95 € e montante total da prestação mensal de 615,50 €.
Faça uma opção consciente e responsável. Esta oferta é a 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.

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 7,8%, 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 7.191,17 € 
e prestação mensal de 117,40 €.

1 TAEG de 11,60% a 15,70% calculada considerando um limite de crédito de 1.500€ a 2.500€ em função do cartão contratado, 
utilizado imediata e integralmente, com reembolso em 12 prestações mensais constantes de capital acrescidas dos respectivos 
juros à TAN de 8,900% a 15,180% e considerando uma comissão de disponibilização de cartão de 12,00€ a 50,00€. Inclui Imposto 
do Selo sobre a comissão de disponibilização de cartão, os juros e sobre o crédito.

*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.

Se desejar deixar de receber esta newsletter, por favor envie um email para linhadirecta@creditoagricola.pt com o 
assunto “Não CAN Associados”. 
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CA dica
Segurança

Online

Sabia que?
Assuma o controlo da sua vida digital com a ajuda  
do CA. Conheça os golpes online mais comuns, saiba 
como evitá-los, e fique a par dos métodos utilizados 
para garantir a segurança das suas operações bancárias.

Saiba mais em www.creditoagricola.pt

Aproveite os dias com temperaturas mais agradáveis, 
mais floridos e mais longos: pretexto ideal para viajar com a família, 
ou simplesmente para colocar os passeios em dia.

Seja até ao destino mais longínquo, seja para a escapadinha de fim-de-semana 
em família, pode contar com as soluções Crédito Agrícola.

CA Soluções de Crédito Pessoal 

Conte com as nossas soluções de Crédito 
Pessoal para tornar tudo mais memorável. 
E se optar por subscrever simultaneamente 
um Seguro (Vida ou Não Vida) pode ter acesso 
a ofertas especiais.

Cartões de Crédito

Os Cartões de Crédito CA1 são o parceiro que 
precisa em qualquer situação.

E para além de serem uma óptima ferramenta 
financeira ainda lhe oferecem descontos, 
assistência médica ao domicílio, flexibilidade 
de pagamentos e muito mais.

CA Crédito Pronto

No CA Online ou no CA Mobile, o CA Crédito 
Pronto é a resposta rápida que precisa: mais fácil 
que uma caminhada pela serra e muito mais 
prático que preparar a mala de viagem dos filhos.

Aproveite 
para sair mais 
com a família

CA CRÉDITO PESSOAL
E CARTÕES DE CRÉDITO

Agora é muito fácil poupares para os teus objectivos.

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.

Este é 
o momento    
de crescer

Pelo presente
e futuro
da suinicultura
e produção 
de leite
Estamos cá 
para apoiar.

CA PLANO DE 
RECUPERAÇÃO 
E RESILIÊNCIA

CA EMPRESAS | 
LINHA TESOURARIA

Antecipação dos incentivos

Financiamento de curto e médio prazo 
para antecipação dos apoios a fundo perdido, 
no âmbito dos projectos do programa 
“Portugal 2020” e PRR - Plano de Recuperação 
e Resiliência.

Financiamento complementar

Financiamento de médio e longo prazo, 
destinado a financiar a parte do projecto de 
investimento que não beneficiou do incentivo 
não reembolsável.

Fundo de Maneio: apoio imediato 
à tesouraria das empresas.

Spread máximo de 2%.

Vantagens:

Garantia ao projecto

Sempre que solicitado pela entidade 
promotora do projecto, para garantia efectiva 
da execução do mesmo.

Linha de Apoio às Energias 
Renováveis

Se o seu projecto de investimento é apoiado 
por alguma das componentes do PRR 
enquadrado no pilar da “Transição climática”, 
esta Linha de Crédito vai ao encontro das suas 
necessidades de financiamento.

Prazo até 3 anos.

Garantia Mútua até 75% sobre  
o montante de financiamento 
em dívida.

Potencie a recuperação da sua empresa através dos apoios 
no âmbito do PRR – Programa de Recuperação e Resiliência 
e das soluções CA para financiamento dos seus projectos:

Disponibilizamos até 8.5 milhões de euros para apoiar empresas 
que desenvolvam actividade principal enquadrada no sector da 
suinicultura e produção de leite.

Para mais informações, visite o nosso espaço CA Portugal 2030 e PRR em 
www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa/financiar/parcerias-protocolos/espaco-ca-
portugal-2030, ou a sua Agência CA.

Para mais informações contacte o Gestor de Cliente da sua Agência do Crédito Agrícola.

Esta informação não dispensa a consulta das condições completas da Linha Tesouraria junto das 
Agências do Crédito Agrícola. Faça uma opção consciente e responsável. Os pedidos de financiamento 
estão sujeitos à verificação do preenchimento das condições de acesso à Linha Tesouraria e as Condições 
do financiamento estão sujeitas à aprovação inicial de cada Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, integrante 
do Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM), tendo em consideração a sua política de risco 
em vigor, sendo que, em caso de recusa da operação, bastará à Caixa dar conhecimento da sua decisão à 
empresa proponente.

E a melhor parte é que pode ter este 
crédito antes mesmo de sair de casa.

CA Crédito Pronto é um 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).


