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PME LÍDER 2021

Está na hora
de manter
a liderança
Apresente connosco a candidatura da sua empresa
a PME Líder 2021. A obtenção do estatuto líder pela sua
empresa é uma missão importante para nós.

Contacte o seu Gestor de Cliente ou a Agência do Crédito Agrícola mais próxima.

Este Natal
vai ser ainda
mais mágico
Porque damos mais importância às coisas simples e à
companhia daqueles que desejamos ter próximos, façamos
deste Natal um momento ainda mais mágico.

Use com o seu cartão de crédito CA nas suas
compras, um gesto simples com a conveniência de
só pagar no final do mês ou em prestações mensais.
*TAEG de 11,65% a 15,30% calculada considerando um limite de crédito de 1.500,00€ a 2.500,00€, 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 8,150% a 13,960% e considerando uma comissão de disponibilização de cartão
de 0,00€ a 50,00€. Inclui Imposto do Selo sobre a comissão de disponibilização de cartão, os juros e sobre o crédito.

CA HABITAÇÃO

Comprar casa
é mais fácil
do que
imagina
Conheça as soluções de Crédito Habitação do CA.
Temos uma oferta atractiva
e alargada de soluções de
Crédito Habitação para si com
spreads a partir de 1% considerando
a máxima bonificação pela posse
de produtos e serviços e
TAEG de 1,6%.
Faça já a sua simulação e conheça a nossa
melhor oferta.

Seguro Vida associado
ao seu Crédito Habitação
CA Protecção Crédito Habitação
Nada melhor do que ter projectos e correr atrás
deles. Proteja o investimento na casa dos seus
sonhos, com o CA Protecção Crédito Habitação.
Um seguro de vida para quem faz um crédito
à habitação e não quer pôr em risco o seu
património familiar. Garanta o pagamento
da dívida, em caso de morte ou invalidez,
por doença ou acidente.
O seguro que protege o seu sonho!

Principais características:
| Taxa de Juro variável
Indexada à Euribor a 12 meses, acrescida
de um spread em função da análise do
empréstimo e do risco do Cliente;

Seguros Não Vida associados
ao seu Crédito Habitação
Seguro CA Habitação

| Prazo
Até 40 anos, desde que os titulares no final
do financiamento não excedam os 75 anos
de idade;

Seguro que o(a) protege dos imprevistos com
a sua casa, bem como o seu recheio e a sua
família. Disponibilizamos-lhe 3 planos de
protecção de acordo com as suas necessidades:

| Montante mínimo de 5.000€;

| Incêndio, acção mecânica de queda de raio
e explosão;
| Multirriscos;
| Multirriscos VIP.

| Montante máximo de financiamento
(se Habitação Própria Permanente)
90% do menor valor entre a aquisição
e a avaliação, e 80% para outras finalidades
(habitação secundária e arrendamento).

Adicionalmente pode associar ao seu Crédito Habitação
o CA Protecção Financeira Crédito Hipotecário.

Spread bonificado até 0,45 p.p. pela posse de
produtos e serviços. Para empréstimos com prazo
inferior a 30 anos aplica-se um desconto no spread.

Seguro CA Protecção Financeira
Crédito Hipotecário
O seguro que garante o pagamento das
prestações mensais assumidas no âmbito
do crédito à habitação, em consequência de:

Não perca a oportunidade
de encontrar a sua casa
em www.caimoveis.pt

| Incapacidade Temporária Absoluta para o Trabalho;
| Desemprego Involuntário;
| Internamento Hospitalar.

CA TESOURARIA

Para que
o foco
seja o seu
negócio
Evite imprevistos no pagamento das facturas aos seus fornecedores. Tenha a solução que encaixa bem
no seu negócio e que garante a disponibilidade na data do pagamento.
É uma solução financeira que, mediante a prévia contratação de um Limite de Crédito, permite:

Ao Cliente CA:

Ao Fornecedor/vendedor
(Cliente CA ou não):

Fazer o Agendamento de Pagamento de
facturas a prazo, com garantia de pagamento do
CA, ao abrigo do Limite de Crédito CA Tesouraria.
Fazer o Adiantamento de facturas por si
emitidas, garantindo o recebimento imediato das
mesmas, com total flexibilidade e menos custos.

Antecipar o pagamento da factura por si
emitida ou simplesmente aguardar pelo seu
pagamento, na data de vencimento.

CA AUTOMÓVEL

Temos
o seguro
automóvel
com menos
reclamações
A CA Seguros foi a Seguradora com menos Reclamações no Seguro Automóvel, de acordo com o mais
recente Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado publicado pela ASF - Autoridade
de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.
Com um rácio de 0,18 reclamações por mil
veículos seguros, a companhia de seguros
do Grupo Crédito Agrícola destacou-se
positivamente da concorrência e da média do
sector, evidenciando o foco de todos os seus
colaboradores e dos Agentes de Seguro das
Caixas Agrícolas, na prestação de um serviço de
qualidade e manutenção de um relacionamento
próximo e de confiança com os Clientes.

CA Seguros:
A CA Seguros é uma seguradora com
certificação do seu sistema de gestão
de qualidade dos processos de suporte à
actividade e com uma gestão de excelência
focada na qualidade e na melhoria contínua.

Vamos continuar a estar
“Seguramente ao seu lado”.

Fonte: ASF - Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado 2020

CA dica
Documentação
digital

sabia que?
Os seus documentos bancários estão disponíveis para
consulta ou para download onde e quando quiser?
O serviço CA Online dipsponibiliza os seus documentos
bancários em segurança, de forma fácil e confidencial,
em qualquer momentos e sem encargos adicionais.
A utilização da documentação tem impacto ambiental
positivo.

Soluções de Crédito Habitação, exemplo representativo para taxa variável, finalidade de Aquisição: TAEG de 1,7%,
calculada com base numa TAN de 1,152% (Euribor 12M de -0,498% em Setembro de 2021 + spread de 1,650%), 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 558,74 €.
Inclui seguro de vida e seguro multirriscos, encargos com registo de hipoteca, análise, avaliação e conversão de registo
provisório em definitivo. Isento de comissões de abertura. Montante total imputado ao consumidor de 215.361,07 €. 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.
Exemplo representativo 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.
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. Esta informação não dispensa a consulta das condições completas dos produtos junto das Agências do
Crédito Agrícola.
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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 11/2021
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

Preço máximo a pagar entre as 9h e as 21h de dias úteis: 0,07 € no primeiro minuto e 0,0277 € por minuto seguinte (s/IVA incluído).
Entre as 21h e as 9h de dias úteis, fins de semana e feriados: 0,07 € no primeiro minuto e 0,0084 € por minuto seguinte (s/IVA incluído).
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