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*Cálculo efectuado sobre o valor das comissões e prémios dos seguros, defi nidos 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.

Fazer uma gestão do seu dinheiro de forma equilibrada e rentável é meio caminho para 
ter uma vida economicamente estável e com margem para a poupança e investimento.

Temos uma solução de eficiência que lhe permite gerir o seu dinheiro e o seu dia-a-dia de forma 
automática, a CA Conta Gestão. Uma conta de depósitos à ordem que lhe proporciona a Poupança 
Gestão onde pode aplicar, e remunerar com juros, o saldo excedente da sua conta à conta e ainda 
pode aceder a um limite de crédito para gerir as suas necessidades de liquidez.

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.

Concretize
o seu projeto 
agrícola.

CA Agricultura

CA Jovens

Sabe mais e consulta o regulamento em 
www.creditoagricola.pt ou dirige-te com
os teus pais à tua Agência do CA.

CA Jovens

7ª Edição do
Programa CA Nota 20.

PME LÍDER 2020

UM LÍDER DISTINGUE-SE PELAS SUAS ESCOLHAS.
Apresente connosco a candidatura da sua Empresa a PME Líder e PME Excelência.

Contacte o seu Gestor de Cliente ou a Agência do Crédito Agrícola mais próxima.

LINHA AGRONEGÓCIOS FEI

100 MILHÕES DE EUROS
Conheça as soluções de fi nanciamento para apoiar os seus projectos. 

A Linha Agronegócios FEI é uma linha de fi nanciamento 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 fi nanciamento 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 fi nanciamento 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 fi nanceiros;
(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.

A informação não dispensa a consulta das condições completas dos produtos apresentados e da informação
pré-contratual e contratual legalmente exigida numa Agência do Crédito Agrícola ou em www.creditoagricola.pt

Poupança Futuro A Poupança que cresce contigo!

Seguro CA Vida Educação O teu futuro sempre under control.
O CA Vida Educação irá devolver anualmente 10% do prémio pago para a tua conta poupança 
futuro, desde que sejas o benefi ciário do Seguro CA Vida Educação e o titular da Poupança 
Futuro, e ambos os contratos estejam em vigor.

Seguro CA Acidentes Pessoais Jovem No worries! Estás protegido.
Oferta de 50% de desconto na 1ª anuidade. 

Cartão GR8 A vida é great!
Cartão pré-pago.

Poupança Futuro
Oferta de 1 voucher Decathlon de 10€* na subscrição ou reforço da poupança Futuro.
Oferta de 1 voucher Fnac de 20€* na subscrição ou reforço da poupança
Futuro + subscrição de 1 seguro em campanha.

*Oferta Limitada ao stock existente e a 1 voucher por Cliente (oferta não acumulável).
Prémio enviado para o email do Representante Legal do Jovem durante o mês de Janeiro de 2021.

Campanha válida até 6 de Novembro de 2020.

O teu futuro é o que quiseres fazer dele. Junta-te a nós e descobre
tudo aquilo de que precisas para que seja em grande.

Soluções que são música para os teus ouvidos.

O seguro CA Acidentes Pessoais Protecção Jovem é um produto da empresa Crédito Agrícola Seguros, Companhia de 
Seguros de Ramos Reais, S.A. e o seguro CA Vida Educação é um produto da empresa participada Crédito Agrícola Vida, 
Companhia de Seguros, S.A.. A informação sobre estes seguros 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 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 Não Vida e Vida. A CA Seguros e a CA Vida 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 Seguros, em relação ao 
seguro CA Acidentes Pessoais Protecção Jovem e CA Habitação, ou pela CA Vida em relação ao seguro CA Vida Educação. 
Esta informação não dispensa a consulta das condições completas do produto junto das Agências do Crédito Agrícola.


