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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.

1) Esta informação é de índole geral, não constituindo uma recomendação personalizada de investimento nestes produtos 
financeiros. Qualquer decisão de investimento deve ter em consideração os objectivos específicos do investidor, incluindo 
o horizonte temporal pretendido, bem como a respectiva capacidade financeira, grau de conhecimento e experiência sobre 
o produto e tolerância ao risco associado ao mesmo. O investimento em Fundos não dispensa a consulta das informações 
Fundamentais Destinadas aos Investidores, do Prospecto e das Condições Particulares de Distribuição (quando aplicáveis), 
disponíveis no site www.creditoagricola.pt e na CMVM (www.cmvm.pt). Entidade Comercializadora: A Caixa Central - Caixa 
Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L., através das suas Agências e através do serviço de Internet Banking, no sítio 
www.creditoagricola.pt, bem como das Agências das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo suas Associadas, que agirão por conta e em 
nome daquela, enquanto seus Agentes. Entidade responsável pela gestão: IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora e Organismos 
de investimento Coletivo, S.A., com sede na Av. da República, nº25, 5ºA, em Lisboa. Tel.: +351 211 209 100, www.imga.pt. 

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias/semana

Linha Directa
808 20 60 60 creditoagricola.pt

SIGA-NOS

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.

O seu cartão CA está equipado com a tecnologia contactless que permite efectuar, 
de forma rápida e segura, o pagamento de compras de baixo valor até 50€. 

Basta aproximar o cartão do terminal  de pagamento e confirmar o valor.

Precisa de fazer pagamentos "sem contacto" até 50 euros?

CONNOSCO É POSSÍVEL

DICA

CA POUPANÇA MY PROJECT

A TUA POUPANÇA 
POR OBJECTIVOS.

Agora é muito fácil poupares para os teus objectivos.

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.

LINHA DE APOIO À ECONOMIA 
COVID-19 – EXPORTADORAS 
DA INDÚSTRIA E DO TURISMO

CA Empresas

LINHA DE APOIO À ECONOMIA COVID-19 
EXPORTADORAS DA INDÚSTRIA E DO TURISMO

MAIS DE MIL MILHÕES DE EUROS
1.050 Milhões de euros para apoiar a tesouraria da sua empresa para que possa continuar 
a expandir-se para novos mercados e garantir os postos de trabalho dos seus colaboradores.

Poderá ver uma parte do financiamento concedido ser convertido numa subvenção não reembolsável 
que pode chegar a 20% do valor financiado.

Conheça esta e outras soluções de apoio à internacionalização da sua empresa 
em www.creditoagricola.pt ou visite a sua Agência CA.

para apoiar as
empresas exportadoras.

Qual é 
o meu perfil 
de investidor?
E QUE FUNDO DE INVESTIMENTO DEVO ESCOLHER?

      PERFIL CONSERVADOR: Opte pelo Fundo IMGA Alocação Conservadora ou IMGA Flexível. RISCO 3 

      PERFIL MODERADO: Opte pelo Fundo IMGA Alocação Moderada. RISCO 4

      PERFIL DINÂMICO: Opte pelo Fundo IMGA Alocação Dinâmica. RISCO 5

Consulte a sua agência para obter mais informações. O Crédito Agrícola dispõe ainda de outros 
fundos de investimento que podem adaptar-se melhor às suas necessidades.1

CA Fundos de Investimento

 

O futuro 
decide-se agora.
CA Agricultura

Campanha válida até 21 de Maio de 2021

Soluções CA de Apoio:
Gestão Dia-a-Dia

Crédito à Actividade
Linhas de Crédito  

Especializadas
Parcerias Estratégicas

Seguros

Condições especiais durante a campanha: 

Taxas de juro atractivas;
Desconto no preçário de comissões e seguros;
Apoio especializado.

Acesso às condições previstas nos protocolos de financiamento estabelecidos 
entre o Crédito Agrícola, o Banco Europeu de Investimento (BEI), Fundo Europeu  
de Investimentos (FEI) e as Sociedades de Garantia Mútua (SGM), destinados  
ao sector e à promoção de medidas de eco-eficiência: 

Linha Agronegócios FEI;   Linha CA INVEST BEI;        LC Descarbonização e Economia Circular.

Destacamos:

Linha de Crédito de Curto Prazo para Antecipação de Ajudas ao Rendimento de apoio ao PU;
Crédito à aquisição de factores de produção;
Crédito à manutenção e reparação de equipamentos agrícolas (tractores, equipamentos agro-industriais);
Crédito ao Investimento fundiário.

Para mais informações contacte o seu Gestor de Cliente Empresa ou a sua Agência do Crédito Agrícola.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA. INOVAÇÃO. 
SUSTENTABILIDADE.

CA DIGITAL

FACILITE A SUA VIDA COM 
OS CANAIS DIGITAIS DO CA.
OPERAÇÕES FINANCEIRAS RÁPIDAS, SEM NECESSIDADE 
DE UM BALCÃO.

CA ONLINE
Efectue a gestão das suas contas de forma cómoda, 
rápida e segura.

Poupe, transfira ou pague de forma simples
Consulte o seu património
Consulte e faça a gestão dos seus cartões CA
Gestão da sua documentação digital
Personalize as suas contas
Consulte os seus créditos e seguros de vida e não vida.

APP CA MOBILE
Conheça o CA MOBILE. 
O seu banco à distância de um toque.

Faça a gestão do seu dia-a-dia
Adira ao Apple Pay
Poupe para atingir os seus objectivos
Consulte o seu património
Aceda à lista de cartões se necessário, 
peça o seu cartão CA
Transfira ou pague de forma segura e simples


