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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.

Para uma utilização segura da internet é fundamental conhecer os 
cuidados a adoptar para garantir a segurança das operações realizadas 
e a salvaguarda dos dados pessoais.

Conheça as nossas recomendações de segurança CA e mantenha-se informado sobre os vários tipos 
de fraude digital mais comuns em www.creditoagricola.pt.

DICA

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.

CA SERVIÇO 3D SECURE

O SMS QUE ASSEGURA OS SEUS 
PAGAMENTOS COM CARTÃO DE 
CRÉDITO.

SOLUÇÕES CA DE APOIO 
AO COMÉRCIO INTERNACIONAL

PARTA À CONQUISTA  
DE NOVOS MERCADOS.

O serviço 3D Secure é um serviço de adesão e utilização gratuita 
que lhe confere uma segurança adicional ao efectuar as suas 
compras com cartão, na Internet, em sites seguros, nacionais 
e estrangeiros.

Com o serviço 3D Secure, ao fazer compras em sites 
identificados com o símbolo Visa Secure e Mastercard 
SecureCode, recebe um código por SMS por cada pagamento 
que efectuar, podendo validar que a compra está a ser feita 
por si. 

Assim, não há fraudes nem usos indevidos do seu cartão!

Porquê aderir ao serviço 3D Secure?

 Proteção para o seu cartão contra fraudes ao fazer 
compras na Internet, em sites certificados como 
seguros;

 Validação da compra através de um código 
de segurança adicional enviado por SMS;

 Dispensa a memorização de códigos PIN; 
 Serviço e adesão gratuitos; 
 Serviço disponível nas compras em qualquer site 

nacional ou estrangeiro, de comerciantes aderentes. 

Consulte o site creditoagricola.pt ou a sua Agência 
do CA onde pode ainda actualizar o seu número 
de telemóvel associado ao serviço.

Um conjunto de soluções para apoiar a sua empresa  
nos negócios com o Exterior:

 Transferências Internacionacionais;
 Remessas Documentárias;
 Créditos Documentários; 
 Financiamentos Externos; 
 Garantias e Avales Bancários;
 Seguros de Crédito. 

Qualquer que seja a sua necessidade, o CA tem soluções 
de Trade Finance que o ajudam na internacionalização  
da sua empresa.

Fale connosco.

1.000 milhões
de confiança
em si.
Linha de Apoio à Economia COVID-19
Micro e Pequenas Empresas

CA CRÉDITO PRONTO

COMPRE ONLINE COM  
CRÉDITO PRONTO E 

FELIZ NATAL.
Já tem CA Online?

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

Ainda não tem CA Online ou CA Mobile?

Adira ao CA Online ou CA Mobile  
e num clique contrate o Crédito Pronto. 

É simples, rápido e fácil de pedir  
mesmo sem sair de casa.

Faça deste Natal  
o melhor Natal de sempre.

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€

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 €.


