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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.

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 €.

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.

LINHA AGRONEGÓCIOS FEI

100 MILHÕES DE EUROS
Conheça as soluções de financiamento para apoiar os 

seus projectos. 

A Linha Agronegócios FEI é uma linha de financiamento 
para o Sector Agrícola no âmbito do Agri Portugal FEI 

(Fundo Europeu de Investimento), incluída no programa 
do PDR 2020. É lançada com o objectivo de melhorar 

as condições de acesso ao financiamento de Jovens 
Agricultores e Micro, Pequenas e Médias Empresas 

em condições preferenciais para Clientes e Associados.

Conheça as Vantagens

Taxas de juro mais atrativas;
Prazos de financiamento mais longos,  

até 15 anos.

os Projectos Elegíveis
Apoio ao investimento em explorações agrícolas;

Apoio ao investimento em processamento / 
marketing e/ou desenvolvimento 

de produtos agrícolas.

e as Operações Elegíveis

(3.1.3) Investimentos de Jovens Agricultores 
(18 a 40 anos) na exploração agrícola 

apoiados por instrumentos financeiros;
(3.2.3) Investimentos na exploração agrícola 

apoiados por Investimento Financeiro;
(3.3.3) Investimento na transformação  

e Comercialização de Produtos Agrícolas.

Para mais informações contacte o seu 
Gestor de Cliente Empresa ou a sua 

Agência do Crédito Agrícola.

CA Empresas

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

para apoiar as empresas exportadoras.

O que é o Serviço 3D Secure?DICA
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!

Num click, 
faz acontecer.

Concretize 
o seu projeto 
agrícola.

Foi numa cerimónia totalmente digital, no passado dia 21 de Janeiro, que o Crédito Agrícola 
revelou os vencedores da 7º edição do Concurso de Vinhos CA, organizado em parceria com a 
Associação dos Escanções de Portugal.

Consulte a lista de premiados em www.creditoagricola.pt, na Sala de Imprensa.

O Crédito Agrícola, consciente das dificuldades que as empresas exportadoras estão a atravessar 
neste período de pandemia, aderiu a uma nova Linha e Crédito C/ Garantia Mútua para apoio à 
tesouraria e manutenção dos postos de trabalho denominada “Linha de Apoio à Economia 
Covid 19 – Empresas Exportadoras da Indústria e do Turismo”  e que tem uma dotação 
orçamental de 1.050 Milhões de Euros.

Esta Linha, é uma iniciativa conjunta com o recém criado Banco Português de Fomento, que visa 
facilitar o acesso ao crédito às empresas exportadoras em melhores condições, nomeadamente:

Taxas de Juros mais favoráveis;
Comissões associadas à abertura dos financiamentos mais baixas;
Apoio à tesouraria da sua empresa que pode ir até 6 anos;
Uma parte do financiamento poder ser convertido em subvenção não reembolsável que pode ir 
até 20% do montante financiado, desde que consiga manter os postos de trabalho durante pelo 
menos 12 meses.

Para mais informações sobre esta linha e outras soluções de financiamento dos seus projectos, visite-nos 
em www.creditoagricola.pt, contacte a sua Agência CA ou o seu Gestor de Cliente Empresa.

Obrigado por contar connosco.

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.

CA CRÉDITO PRONTO

ESTAMOS EM CASA 
E O CA ESTÁ CÁ PARA SI. 

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, e o melhor de tudo é que 
é rápido e nem precisa de sair casa.  

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: 6000€*

*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).


