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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.

O seguro de vida CA Protecção Família é um produto da empresa participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de 
Seguros, S.A.. O Seguro Não Vida CA Saúde é um produto comercializado em regime de co-seguro, entre a CA Seguros 
- Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A. e a Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A., MCRC 
Lisboa, Pessoa Colectiva nº 503 496 944, com o Capital Social de 12.000.000  e sede na Av. Dr. Mário Soares (Tagus 
Park), Edifício 10, Piso 1, 2744-002 Porto Salvo. O seguro de Não Vida CA Cães & Gatos é um produto da empresa 
participada CA Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A.. 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 Vida e Não Vida. A informação sobre os produtos anunciados 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 CA Vida, a CA Seguros e a Médis 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 dos riscos.

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.

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

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.
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CA Solução Família

Seguro CA Solução Família

É natural cuidar
dos nossos.

Porque são
parte da família.

Aproveite as condições especiais da campanha.

CARTÃO CA JERação
Lançado em junho, este cartão destina-se aos jovens dos 18 aos 40 anos de idade, inclusivé, 
empreendedores, detentores do Estatuto de Jovem Empresário Rural (JER) e tem uma personalidade 
única e irreverente, como a tua.

E tu o que podes fazer?
Tu podes ser diferente e fazer a diferença, ser um Jovem Empresário Rural e fazer parte de uma geração 
com mais acção, ser um pilar da tua sustentabilidade e da sustentabilidade da tua região.

Junta-te a nós, nós juntamo-nos a ti!

Campanha válida de 21 de Junho até 23 de Julho de 2021. 
Saiba mais na sua Agência CA.

TAE DE 12,7% calculada considerando um limite de crédito de 1.500,00€ a 12 meses, utilizado imediata e 
integralmente, com reembolso no final do prazo, à TAN de 12,0%. TAE calculada nos termos do D.L. n.º 220/94, 
de 23/08.

Seguros Vida CA Protecção Família
• 15% de desconto para Clientes Associados, 

no prémio da Apólice, pelo período de 5 anos;
(Não acumula com outros descontos 
de Cliente Associado).

• 10% de desconto para Clientes 
Não Associados, no prémio da Apólice, 
pelo período de 5 anos;
(Descontos não acumuláveis com o 
Desconto Saudável).

Seguro CA Saúde Particulares
• Oferta da 12ª mensalidade na 1ª anuidade,  

para as apólices com pagamento mensal;

• Oferta de desconto equivalente de 8,33%, 
na 1ª anuidade, para pagamento trimestral, 
semestral ou anual em cada uma das fracções;

• Oferta de vales de desconto Pingo Doce 
nos valores de €10, €25 ou €50 por pessoa 
segura, conforme a opção de seguro subscrita.

O que faz o cartão CA JERação por ti?
Este é um cartão que tem a tua personalidade JER, dá-te a liquidez que precisas no momento em que 
tens de fazer face ás tuas despesas correntes, em qualquer parte do mundo, na rede visa, oferecendo-
te os planos de pagamento que mais se ajustam ao teu perfil de utilização.

Mas, se tens o CA JERação tens ainda mais vantagens porque o Crédito Agrícola e a Associação de 
Jovens Agricultores de Portugal (AJAP) uniram-se e propõem-se apoiar-te na concretização dos teus 
projectos para a criação de novas empresas e negócios, e colocam à tua disposição os seus serviços 
especializados, em condições muito favoráveis.

NESTE VERÃO, PRONTOS PARA REABRIR HORIZONTES.
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 entre mergulhos, nem precisa 
de sair da piscina. 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€*

*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).

CA Crédito Pronto

Num click, 
faz acontecer.

A saúde do seu amigo de 4 patas conta com uma vasta rede de serviços veterinários, serviços de 
assistência, serviços ao domicílio e produtos e serviços de bem-estar.
Por apenas 15€ mensais por cada amigo patudo, tenha um seguro que os protege.

Saúde ao Domicílio
Mesmo em casa, o seu animal tem os cuidados de saúde que necessita com consultas de veterinário 
ao domicílio, incluindo vacinação, consulta por videochamada através da App CA Seguros, assim como 
entrega de medicamentos e de rações.

Cirurgia por doença ou acidente
Reembolso de 90% das despesas médicas ou medicamentosas efectuadas na rede de parceiros até  
ao limite de 2.750€ /ano e 800€/sinistro.

Descontos em parceiros
Através da Rede de Bem-Estar, pode usufruir de uma variedade de produtos e serviços não clínicos, 
beneficiando de descontos na aquisição de acessórios, alimentação, brinquedos, transporte animal, 
banhos e tosquias, hotel, pet sitting e dog walking, entre outros.

Área de Cliente exclusiva
Acesso restrito e individualizado à sua área pessoal que lhe permite consultar actos clínicos e não 
clínicos realizados, prestadores, entre outros.

Agora, mais do que nunca, pode cuidar do bem-estar e saúde do seu 
melhor amigo.

Vantagens

Saiba mais junto de uma agência do Crédito Agrícola ou em www.creditoagricola.pt

Oferta anual de 1 vacina
Oferta de uma vacina anual, por anuidade, administrada na rede de prestadores.

Responsabilidade Civil Animal
Para quando o seu animal causa danos a terceiros, com capital até 50.000€ por sinistro e anuidade.

CA EMPRESAS

APOIAR A SUA EMPRESA? É PARA JÁ!
Quando se trata de apoiar empresas e empresários e responder aos desafios e necessidades do negócio e de 
novos projectos, o Crédito Agrícola responde, é para já!

Apoiar o dia-a-dia do negócio? É para já! 
Soluções para a gestão do dia-a-dia da sua empresa 
disponíveis no momento oportuno.

Apoiar a tesouraria e a liquidez? É para já! 
Soluções de Factoring para melhorar a gestão  
e cobrança de vendas a crédito nacionais  
e internacionais e a antecipação de pagamentos  
a fornecedores.

Apoiar com crédito à taxa fixa? É para já! 
Fixámos a taxa da Linha CA INVEST BEI para dar 
tranquilidade e segurança aos projectos  
de investimento da sua Empresa.

Apoiar projectos e o investimento? É para já! 
A solução pronta para ter já a frota da sua empresa,  
o novo escritório, loja ou armazém.

Apoiar na protecção das pessoas e do património? 
É para já! 
Apoiamos com a nossa experiência e as nossas 
soluções as empresas que querem dar mais segurança 
à sua actividade e aos seus colaboradores.  
 

Contacte o seu Gestor de Cliente ou a sua Agência CA para obter mais informações sobre produtos 
e serviços ou como fazer a sua empresa Associada do Crédito Agrícola.

Junta-te  
à geração que  
tem acção.
CA Empreendedores


