
Com os cartões CA,  
ninguém resiste  
a comprar online.
Com a chancela Visa ou Mastercard, os cartões 
Crédito Agrícola são sempre a melhor opção  
para as suas compras on-line.  
Até mesmo para os especialistas em Natal.

TAEG de 11,58% a 15,70%***

***TAEG de 11,58% a 15,70% calculada considerando um limite de crédito de 1.500€ a 2.500€ em função do cartão contratado, 
utilizado imediata e integralmente, com reembolso em 12 prestações mensais constantes de capital acrescidas dos respectivos 
juros à TAN de 8,310% a 14,590% e considerando uma comissão de disponibilização de cartão de 12,00€ a 50,00€. Inclui 
Imposto do Selo sobre a comissão de disponibilização de cartão, os juros e sobre o crédito.

O futuro chegou
ao seu negócio.
JUNTOS VAMOS TORNÁ-LO  
MAIS SUSTENTÁVEL.

CA Comércio e Serviços

Conheça as soluções de gestão de tesouraria, 
financiamento, linhas de crédito e produtos de protecção. 
Comece já a desenhar o sucesso do seu negócio.

Campanha válida até 18 de Dezembro de 2020.

Faça uma gestão eficiente do seu negócio com a oferta personalizada de produtos e serviços que temos para si.

Para mais informações contacte o seu Gestor de Cliente Empresa ou a sua Agência do Crédito Agrícola.

Um mundo de vantagens à sua espera: 

Taxas de juro atractivas;
Desconto no preçário de comissões e seguros;
Apoio especializado.

Acesso às condições previstas nos protocolos de financiamento estabelecidos entre 
o Crédito Agricola, o Banco Europeu de Investimento (BEI) e Sociedades de Garantia Mútua (SGM), 
destinados ao sector e à promoção de medidas de eco-eficiência:

Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2018;
LC Capitalizar Turismo 2018/2019;

CA INVEST BEI;
LC Descarbonização e Economia Circular.

Exemplo representativo com Taxa Fixa: a *TAEG: 13,37% é 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. O Seguro de Vida CA Protecção Família é um produto da empresa 
participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A.. Os Seguros Não Vida CA CliniCard e CA Responsabilidade Civil 
Familiar são produtos da empresa 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 e a CA Seguros 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 de 
riscos, sendo estes assumidos pela CA Vida, em relação ao Seguros de Vida CA Protecção Família e pela CA Seguros em 
relação aos Seguros Não Vida CA CliniCard e CA Responsabilidade Civil.
**O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir, pelo que não existe garantia de rendibilidade ou de 
reembolso do capital investido. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de 
rendibilidades futuras. Esta informação é de índole geral, não constituindo uma recomendação personalizada de investimento 
nestes produtos financeiros. O investimento em Fundos não dispensa a consulta do Prospecto e das Informações Fundamentais 
Destinadas aos Investidores, disponíveis no site www.creditoagricola.pt e na CMVM (www.cmvm.pt). Entidade Comercializadora: 
Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L., através das suas Agências e das Caixas de Crédito Agrícola 
Mútuo Associadas, bem como através do serviço de Internet Banking, no sítio www.creditoagricola.pt. Entidade responsável 
pela gestão: IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A., com sede na Av. da República , nº 25 - 
5º A, em Lisboa, NIPC 502 151 889.

*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.

COMO É QUE A FIN AJUDA NA ESCOLHA DO SEU CRÉDITO?

A Ficha de Informação Normalizada (FIN) é o documento que resume o conjunto de direitos e deveres 
entre um consumidor e a instituição financeira com a qual este contrata um crédito. Assim, a análise 
e comparação das FIN dos produtos de crédito permite-lhe apurar qual é a melhor proposta de 
financiamento disponível. Desde 2017, a FIN passou a ser designada como FINE - "Ficha de Informação 
Normalizada Europeia" no caso do crédito à habitação e outros contratos de crédito hipotecário.

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.

Clube

Novembro 2020

CA Dedicado

Tudo o que espera
e muito mais
do que imagina.

PRODUTOS NA CAMPANHA
Cartão de Crédito CA Dedicado 
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) e que lhe oferece um conjunto de seguros muito 
atractivo e útil para o seu dia-a-dia, nomeadamente Assistência Médica ao Domicílio 
e Assistência Técnica ao Domicílio.

Cartão de Débito CA Dedicado 
De forma rápida e segura, realize os mais variados movimentos na sua Conta à Ordem.

Seguro CA CliniCard 
O seguro que oferece check-up anual na 1ª anuidade da apólice, sem co-pagamento e ainda 
oferece a 1ª anuidade do seguro CA Responsabilidade Civil Familiar (25.000€ capital seguro 
para Clientes Não Associados e 50.000€ capital seguro para Clientes Associados) na subscrição 
da apólice CA CliniCard (oferta de acordo com as regras de aceitação), para apólices subscritas 
ao abrigo da campanha.

Seguro de Vida CA Protecção Família 
O seguro de vida que, em campanha, oferece as coberturas de Morte por Acidente 
de Circulação e Invalidez Definitiva para a Profissão ou Actividade Compatível (IDPAC) 
por Acidente de Circulação. A oferta destas coberturas triplica o capital seguro da apólice,  
não implicando qualquer custo adicional para o Cliente.

Fundos de Investimento Mobiliário** 
Diversifique o investimento procurando assegurar a melhor rendibilidade a médio e longo prazo.
Venha conhecer a oferta de Fundos de Investimento Mobiliário em www.creditoagricola.pt.

Campanha válida até 18 de Dezembro de 2020.

Conheça melhor os produtos que constituem a campanha CA Soluções de Protecção 
e Investimento em www.creditoagricola.pt ou numa Agência CA.

CA SOLUÇÕES DE PROTECÇÃO E INVESTIMENTO

TUDO O QUE ESPERA E MUITO MAIS DO QUE IMAGINA.
O CA Dedicado oferece-lhe soluções de investimento atractivas aliadas a produtos 
de protecção abrangentes.

CONCURSO DE VINHOS

O CONCURSO DE VINHOS DO CRÉDITO AGRÍCOLA 
ESTÁ DE VOLTA.
O Concurso contempla a inscrição de vinhos brancos, tintos e espumantes, produzidos em 
Portugal, com Denominação de Origem ou Indicação Geográfica, que indiquem casta e/ou ano  
de colheita na rotulagem.

Cada produtor apenas poderá submeter a concurso um vinho de cada categoria (1 branco,  
1 tinto e 1 espumante).

O painel de Júri, composto por reconhecidos escanções, enólogos e jornalistas do sector reunirá 
em Lisboa, nos dias 27 e 28 de Novembro, para a realização das Provas Cegas 
dos vinhos a concurso.


