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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 
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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.

Tudo o que precisa
para abrir conta connosco
está na app CA Mobile.

Disponível na

Disponível no

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 permite fazer transaçcões 
apenas por aproximação ao terminal de pagamento automático (TPA)?

DICA

O Grupo Crédito Agrícola é, pelo sexto ano consecutivo, o patrocinador exclusivo do Concurso 
Internacional de Azeites Virgem Extra - Prémio CA Ovibeja, organizado pela ACOS - Associação 
de Agricultores do Sul em parceria com a Casa do Azeite - Associação do Azeite de Portugal.

O Concurso Internacional de Azeite Virgem Extra, considerado um dos melhores do mundo, 
é o único de âmbito internacional realizado em Portugal que tem como objectivo principal 
distinguir os Azeites Virgem Extra de excelência, promovendo sobretudo a cultura e a imagem 
do Azeite de qualidade.

Destina-se a todos os produtores individuais, Associações de Produtores, Cooperativas e 
Empresas de Embalamento devidamente registadas.

Inscreva-se até 19 de Março.

CA LINHA DE CRÉDITO 
DE ANTECIPAÇÃO DE AJUDAS

SEMPRE QUE O SECTOR AGRÍCOLA 
PRECISA, ESTAMOS LÁ.

Dedicada aos empresários do Sector Agrícola, 
as soluções CA que antecipam o pagamento das ajudas 

ao rendimento são desenhadas à sua medida:

• Antecipação das ajudas obtidas através do IFAP 
no Pedido Único (PU);

• Disponibilização simples e flexível dos Fundos;

• Modalidades de empréstimo de curto prazo 
(inferior a 1 ano);

• Disponibilização de até 100% do montante global 
dos direitos de pagamento aceites pelo IFAP;

• 0,5% de bonificação para os Clientes com NIB 
CA exclusivo para recebimento das ajudas, pelo 

período  de 2 anos;

• Isenção da comissão de reembolso antecipado 
parcial ou total.

Conheça as soluções para a Agricultura numa 
Agência CA ou junto do seu Gestor de Clientes.

PME LIDER 2020

É PRECISO CRER PARA SER LÍDER
Damos os parabéns a todas as Empresas e Empresários 
que este ano obtiveram a certifição PME Líder 2020, 
atribuído pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal. 

Este é um importante reconhecimento e um estímulo 
adicional à resiliência de quem é líder e se prepara para 
ultrapassar os novos desafios. 

Em 2021, queremos que continue a ser líder, 
por isso escolha o Crédito Agrícola para apresentar 
a sua candidatura PME Líder. 

Fale já com o seu Gestor de Cliente ou com a sua 
Agência CA para garantir que conhece os prazos 
de candidatura e os requisitos de acesso à certificação 
PME Líder 2021.  

O Crédito Agrícola trata da sua candidatura para que 
seja Líder em 2021. 

CA VIDA | DIA DA MULHER

#EUSOUNOVAGERAÇÃO
8 de Março é um dia importante para todas as mulheres. 

Num mundo em que ainda se luta pela igualdade de 
direitos, e num ano tão diferente do habitual, queremos 

homenagear todas as MULHERES que conquistaram 
um lugar de destaque na Sociedade Portuguesa.

Seja na área da saúde, da economia, da política, da cultura 
ou mesmo da ciência, muitas são as Mulheres Portuguesas 
que têm sido homenageadas e premiadas a nível nacional 
e mundial, por se encontrarem na linha da frente no que 

concerne à inovação, às descobertas e à influência.

Um MUITO OBRIGADO a toda as mulheres 
que lutam diariamente por elevar o papel 

da mulher na sociedade.

SER MULHER É SER NOVA GERAÇÃO. 
SER MULHER É LUTAR POR SI!

Conheça o CA Mulher, um seguro de vida que minimiza 
o impacto financeiro que uma doença oncológica do 

foro feminino (cancro da mama ou ginecológico) possa 
ter na sua vida e na da sua família.

Para mais informações, fale já hoje  
com a sua Agência CA. 

A contratação de seguros não dispensa a consulta da 
informação pré-contratual e contratual legalmente exigida 

que se encontra disponível numa Agência CA  
ou em www.creditoagricola.pt.

CA SEGUROS ÍNDICE DA EXCELÊNCIA 2020

A CA SEGUROS, 
NOVAMENTE A MELHOR! 

Pelo segundo ano consecutivo a CA Seguros ocupa 
o lugar cimeiro no âmbito dos Recursos Humanos 
e Clima Organizacional no maior estudo de clima 

organizacional e desenvolvimento do capital humano 
GRATUITO realizado em Portugal.

Através da Chave Móvel Digital, os seus amigos e familiares que não 
são Clientes CA já podem sê-lo, sem se deslocarem a uma Agência.

Para abrir a sua conta à distância, é necessário:

Ter Chave Móvel Digital

Ter a versão mais recente da App CA Mobile

Não ser Cliente Crédito Agrícola

Ser maior de 18 anos


