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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.

Para mais informações:

creditoagricola.pt

A tua ambição 
leva-te onde
quiseres

Sabemos que queres ir longe. E o melhor é que podes! 

Com a tua ambição, perseverança, dedicação e ideias vencedoras 
podes chegar onde quiseres, pois o CA está cá para apoiar os teus 
empreendimentos.

Soluções para gestão 
da Tesouraria

Soluções de Crédito 
com Garantia

Soluções de Crédito 
Especializado (leasing)

Soluções de Protecção

Deixa a tua ambição levar-te onde quiseres! 
Vem falar connosco na tua agência CA.

CA EMPREENDEDORES

Campanha a decorrer de 12 de Setembro 
a 4 de Novembro

Todos os produtos que os clientes mais Jovens precisam 
estão aqui, no CA.

Eu sei 
o que quero

CA JOVENS

Com o CA, é na boa.

Conheça toda a informação e oferta da campanha disponível em www.creditoagricola.pt e na sua Agência CA.

Campanha válida até 28 de Outubro de 2022.

Seguro CA Vida Educação
Fica na boa com o futuro sob controle
O seguro que devolve anualmente 10% do 
prémio pago para a tua conta poupança futuro, 
desde que sejas o beneficiário do Seguro CA 
Vida Educação e o titular da Poupança Futuro, 
com ambos os contratos em vigor.

Seguro CA Acidentes Pessoais 
Protecção Jovem
No worries! Estás protegido.
Oferta de 50% de desconto na 1ª anuidade, 
na opção base.

É isto que acontece

quando ouvimos

os nossos clientes

A sua 
candidatura 
tem o nosso 
apoio

CA PORTUGAL 2030 E PRR

Os fundos do PRR estão aí.
Aproveite todo o potencial dos mesmos para tornar a sua empresa mais 
eficiente e sustentável. Apresente o seu projecto junto da entidade gestora 
do PRR e conte com as soluções de financiamento CA para o tornar 
exequível. 

Seja qual for o seu projecto 
de investimento, consulte o seu 
Gestor de Cliente Empresa CA 
ou vá a www.creditoagricola.pt/ 
para-a-minha-empresa e encontre 
a solução mais adequada para 
a expansão da sua empresa.

CA Antecipação do Incentivo
Para antecipação do incentivo não reembolsável;

CA Financiamento Complementar
Para financiamento do seu projecto 
na parte que não beneficia do incentivo 
não reembolsável;

Garantia Bancária
Sempre que a mesma seja exigida para 
garantia da boa execução do seu projecto 
de investimento.

CA dica
Leia atentamente  

o conteúdo 
de emails, SMS 

e outras 
mensagens do 

Crédito Agrícola.

O Crédito Agrícola ALERTA

| Não forneça os seus dados pessoais ou códigos de 
acesso por telefone;

| Confirme sempre se o endereço da página de internet 
está correcto e se este é iniciado por "https://";

| solicita dados pessoais ou telemóvel de acesso;
| envia links com actualizações de dados por e-mail;
| envia por SMS actualizações dos serviços;
| solicita SMS de teste ou sincronizações de software.

Saiba mais sobre Tentativas de Fraude em 
www.creditoagricola.pt

O Crédito Agrícola NUNCA:

Poupança Futuro
A Poupança que cresce contigo!

Cartão GR8*
A vida é great!
Cartão pré-pago.

Oferta de 1 carregamento de 25€ 
em cartão GR8 às primeiras 1.000 subscrições 
de um cartão GR8 durante o período da 
campanha (que decorre de 03-10-2022 a 28-10-
2022) que, posteriormente, procedam à adesão 
e activação da App CA Teen até ao dia 31/12/2022*.

Oferta de 1 carregamento de 20€ 
em cartão GR8 às primeiras 1.000 adesões e 
activações à App CA Teen até ao dia 31/12/2022, 
para detentores de cartão GR8*. 

* Oferta limitada ao stock existente e a 1 carregamento por Cliente (oferta não acumulável). O carregamento em cartão por parte 
do CA, será efectuado durante o mês de Janeiro de 2023. Esta oferta não se destina aos Clientes CA Jovens que sejam filhos/
familiares directos de órgãos sociais ou de colaboradores do Grupo Crédito Agrícola, sendo que, para os efeitos desta oferta, são 
considerados colaboradores do Grupo do Crédito Agrícola as pessoas que prestam serviços à Caixa Central, às Caixas de Crédito 
Agrícola Mútuo, que integram o Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM), e/ou às empresas participadas, através de 
contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

O seguro CA Acidentes Pessoais Protecção Jovem é um produto da empresa Crédito Agrícola Seguros, Companhia de 
Seguros de Ramos Reais, S.A. e o seguro CA Vida Educação 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, em 
relação ao seguro CA Acidentes Pessoais Protecção Jovem, ou pela CA Vida em relação ao seguro CA Vida Educação.

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