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CA dica
3D Secure

o que é?
O 3D Secure é um serviço gratuito que permite realizar 
pagamentos on-line com segurança acrescida, através 
da introdução de um código numérico de utilização única 
(um código por compra) enviado por SMS para o telemóvel 
do titular do cartão. Está disponível para cartões das redes 
MasterCard/Maestro e Visa/Visa Electron.  
O 3D Secure pode ser utilizado em sítios seguros 
nacionais e estrangeiros identificados com os símbolos:

Este serviço permite identificar as lojas on-line onde 
a utilização do cartão é feita com métodos acrescidos 
de segurança. Assim, não há fraudes nem usos 
indevidos do seu cartão! 

1)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€. 
Os seguros CA Acidentes Pessoais são produtos da empresa Crédito Agrícola Seguros S.A, Companhia de Seguros de 
Ramos Reais. 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 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.

c l u b e  A

news

Somos 
quem faz 
acontecer

CA EMPREENDEDORES

Soluções para gestão da Tesouraria

Soluções de Crédito com Garantia

Se há em ti aquela vontade de partir da ideia para o negócio e 
precisas do apoio de um parceiro financeiro de confiança, traz 
a tua ideia até ao CA e mostra-nos o potencial do teu projecto.

**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 10/2021

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.

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**

Vantagens 
com as quais 
vais fazer 
story

CA JOVENS

Soluções de Crédito 
Especializado (leasing)

Soluções de Protecção

Aprovamos 
os vinhos 
nacionais

CA CONCURSO 
DE VINHOS

Inscrição de Vinhos 
Brancos, Tintos e Espumantes 
até 27 de Outubro.

Inscrições e Regulamento em 
www.concursodevinhosca.pt

O Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola está de volta. 
Inscreva os seus vinhos e poderá fazer parte da Lista de 
Vencedores. Contamos com a sua participação!

Concurso reconhecido pelo Instituto 
da Vinha e do Vinho (IVV I.P.)

Em parceria com a 
Associação dos Escanções 
de Portugal.

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.

Segue o Crédito Agrícola e enche de likes o teu futuro.

*Oferta Limitada ao stock existente e a 1 voucher por Cliente (oferta não acumulável). Prémio enviado para o email do 
Representante Legal do Jovem durante o mês de Janeiro de 2022.

Campanha válida até 29 de Outubro de 2021.

    Poupança Futuro
A Poupança que cresce contigo!

    Seguro CA Vida Educação
O teu futuro sempre under control.
O seguro que devolve anualmente 10% do prémio 
pago para a conta Poupança Futuro de que és 
titular, desde que sejas o beneficiário do Seguro CA 
Vida Educação e a tua poupança esteja em vigor.

Seguro CA Acidentes 
Pessoais Jovem

No worries! Estás protegido.
Oferta de 50% de desconto na 1ª anuidade. 

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

    Poupança Futuro

Oferta de 1 voucher digital Fnac de 15€*  
às primeiras 1.000 subscrições de novas 
Poupanças Futuro.

Oferta de 1 voucher digital Fnac de 10€*  
aos primeiros 750 reforços efectuados em 
Poupanças Futuro já existentes.

Oferta de 1 voucher digital FNAC de 20€*  
às primeiras 500 subscrições de novas Poupanças 
Futuro ou reforços efectuados em Poupanças 
Futuro já existentes + subscrição de 1 seguro  
em campanha.

Tens uma ideia de negócio? Nenhum momento 
é tão bom para começar... como o agora!
Vem falar connosco na tua agência CA.

Num click, 
faz acontecer

CA CRÉDITO PRONTO

Já tem CA Online?

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

Ainda não tem CA Online 
ou CA Mobile? 

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

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

Num simples clique, 
faça acontecer!

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:

Montante Mínimo: 500€
Montante Máximo: 6.000€1)

Prontos para reabrir horizontes.

1)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).


