
Clube

*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.

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.

Os cartões CA têm essa tecnologia de leitura por aproximação e permitem 
fazer pagamentos até 50 euros sem ter de introduzir PIN.

Basta aproximar o cartão e pagar.

Sabia que os cartões com tecnologia contactless permitem fazer transaçcões 
apenas por aproximação ao terminal de pagamento automático (TPA)?

DICA

CONDIÇÕES ESPECIAIS DA CAMPANHA

3 soluções para o seu negócio:  

Factoring sem recurso (doméstico e exportação);
Reverse factoring;
Europass.

Redução dos prazos médios de recebimento;
Aumento das disponibilidades de tesouraria;
Melhoria da capacidade negocial face aos fornecedores;
Centralização da gestão operacional do factoring numa só entidade.

Para mais informações consulte a sua Agência CA ou o seu Gestor de Cliente.

Poupança Cristas
Oferta de 1 voucher digital Fnac de 15€1 às primeiras 2.000 subscrições de novas  
Poupanças Cristas.
Oferta de 1 voucher digital Fnac de 10€1 aos primeiros 1.000 reforços efectuados  
em Poupanças Cristas já existentes.
Oferta de 1 voucher digital Fnac de 20€1 às primeiras 750 subscrições de novas Poupanças 
Cristas ou reforços efectuados em Poupanças Cristas já existentes + subscrição de 1 seguro 
em campanha.

O voucher digital será enviado, durante o mês de Julho de 2021, para o email que o Representante 
Legal (RL) do Cliente CA Juniores forneceu ao Crédito Agrícola. É, assim, necessário que o RL tenha  
o email preenchido na ficha de Cliente do Crédito Agrícola para receber o voucher digital, se estiverem 
preenchidas as condições acima descritas. Nestes termos, sugerimos que o RL verifique, durante  
o período da campanha, junto da Agência onde o Cliente CA Juniores tem conta se o seu email  
se encontra correctamente preenchido.

Exclusão de Recebimento dos Vouchers
Não são considerados para o seu recebimento os Clientes CA Juniores que sejam filhos/familiares 
directos de órgãos sociais ou de colaboradores do Grupo Crédito Agrícola, sendo que, para os 
efeitos desta oferta, são considerados colaboradores do Grupo do Crédito Agrícola as pessoas 
que prestam serviços à Caixa Central, às Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, que integram o 
Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM), e/ou às empresas participadas, através  
de contrato de trabalho ou de prestação de serviços.”

Seguro CA Acidentes Pessoais Protecção Jovem
Oferta de 50% de desconto na 1ª anuidade, exclusivo para Opção Base, para crianças dos 3 aos 18 
anos, com subscrição até aos 17 anos de idade. Na 1ª anuidade o prémio total é de 16,77€ e na  
2ª anuidade o prémio total da apólice será de 33,54€.
Seguro CA Vida Educação
Devolução anual de 10% do prémio pago2, durante toda a vigência do contrato, caso o 
beneficiário deste seguro também seja titular de uma Poupança Cristas ou subscreva a poupança 
durante a campanha.
1 Oferta limitada ao stock existente e a 1 voucher por Cliente (oferta não acumulável). 
2 Para usufruir desta condição, à data do crédito (1º trimestre de cada ano) a poupança do beneficiário terá 
de estar em vigor. Caso o seguro não esteja em vigor à data do crédito, mas tenham sido pagos prémios  
de seguro no ano anterior, o crédito será realizado nos valores correspondentes. 

Oferta de um Laboratório Antivírus da Science4you, às primeiras 500 subscrições.

Campanha válida até 28 de Maio de 2021.

DISTINGUIMOS AS EMPRESAS 
NACIONAIS PELA CRIAÇÃO DE 
VALOR PARA O PAÍS ATRAVÉS  

DA SUA CAPACIDADE  
DE INOVAÇÃO.

O Crédito Agrícola associou-se à COTEC Portugal – 
Associação Empresarial para a Inovação – na atribuição 

do Estatuto Inovadora COTEC, com o intuito de 
distinguir e promover o reconhecimento público das 

empresas nacionais que, pelo seu desempenho de 
inovação, são um exemplo de criação de valor no país.

A iniciativa, realizada em parceria com  
várias instituições do sector financeiro,  

teve como objectivo: 
Distinguir empresas nacionais com um elevado 

desempenho de inovação; 
 

Promover o reconhecimento público de  
empresas que são um exemplo de criação de 

valor para o país; 
Criar uma rede de parceiros que valorizem 

esta distinção, potenciando benefícios para as 
empresas reconhecidas; 

Garantir melhores condições  
de financiamento.

O Crédito Agrícola disponibiliza  
às empresas que obtenham a certificação 
Inovadora Cotec, condições especiais de 
financiamento e em serviços financeiros 

incluídos nas Soluções CA  
Empresas Premium.

Para mais informações contacte o seu 
Gestor de Cliente ou a sua Agência CA.

Inovação 
certificada  
tem mais valor.
CA Empresas

CARTÃO DE CRÉDITO CA DEDICADO

SER DEDICADO É TER TUDO ISTO E MUITO MAIS.

Aceite na Rede Visa em todo o mundo, o cartão de crédito CA Dedicado é o cartão que lhe dá:
Anuidade Gratuita (se o titular do cartão de crédito o utilizar para pagar compras de, 
pelo menos, 10.000€ por ano);
Assistência Médica ao domicílio;       Assistência Técnica ao domicílio.

O CARTÃO QUE LHE DÁ PROTECÇÃO.
Com o Seguro CA Cartões de Crédito associado, o Cartão de Crédito CA Dedicado é o seu maior 
aliado na protecção do que é mais importante para si.

TAEG: 13,37%3

Exemplo representativo com Taxa Fixa: 
3TAEG de 13,37% calculada considerando um limite de crédito de 1.500€, utilizado imediata e integralmente, 
com reembolso em 12 prestações mensais constantes de capital acrescidas dos respectivos juros à  
TAN de 8,150% e considerando uma comissão de disponibilização de cartão de 25€. Inclui Imposto do Selo 
sobre a comissão de disponibilização de cartão, os juros e sobre o crédito. Cartão de Crédito exclusivo para 
Clientes CA Dedicado do Crédito Agrícola. São Clientes CA Dedicado as pessoas singulares que tenham, pelo 
menos, 31 anos de idade e detenham um património financeiro no Grupo Crédito Agrícola igual ou superior 
a 30.000€ durante, pelo menos, 9 meses dos últimos 12 meses. O património financeiro corresponde à 
adição entre o saldo médio trimestral da(s) conta(s) de depósito à ordem de que o Cliente seja 1º titular e a 
média dos saldos pontuais de fecho do último trimestre em aplicações financeiras de que o Cliente seja 1º 
titular/tomador (depósitos a prazo, poupanças, fundos de investimento, títulos de investimento, produtos 
estruturados e seguros de capitalização).

Exemplo representativo para taxa de juro fixa:
Financiamento de Crédito Pessoal sem finalidade específica de 6.000€, a 60 meses, TAEG de 8,2%, calculada 
de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN fixa de 6,500%. Inclui Imposto do Selo 
sobre o crédito utilizado e sobre os juros. Isenção de Comissão de Abertura. Montante total imputado ao 
consumidor de 7.243,97€ e prestação mensal de 117,40€.
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 e cada Cliente apenas pode ter um contrato CA 
Crédito Pronto activo.

Esta informação não dispensa a consulta das condições completas dos produtos junto das Agências do 
Crédito Agrícola. Faça uma opção consciente e responsável. Esta oferta é a praticada pela Caixa Central 
e por todas as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, suas associadas e integrantes do SICAM.

Dá os passos necessários sem teres de sair de casa.

 Acede ao teu CA Online ou ao CA Mobile; 
 Simula o prazo e o montante que precisas para o teu projecto; 
 Toma a tua decisão consciente após leres a informação disponível; 
 Valida-a tua decisão com o SMS de segurança que receberás no teu telemóvel; 
 Pronto! O montante vai estar na tua conta e já podes concretizar o teu projecto.
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