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EXTRACTO DIGITAL
Adira já ao serviço CA Online em www.creditoagricola.pt
Fácil de aceder e consultar em qualquer momento, a qualquer hora.

Atendimento 24h/dia, personalizado 2ª a 6ª feira: 8h30
às 23h30; sábados, domingos e feriados: 10h às 23h. 

SIGA-NOS

CA PROTECÇÃO FAMÍLIA

PROTEGE TODOS CÁ EM CASA.
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CAMPANHA

Seguro de Vida CA Mulher

• 15% de desconto, para Clientes Associados, no prémio da Apólice do 
seguro CA Mulher, pelo período de 5 anos;

• 10% de desconto, para Clientes Não Associados, no prémio da Apólice 
do seguro CA Mulher, pelo período de 5 anos.

(Não acumula com outros descontos de Cliente Associado.)

Seguro de Vida CA Protecção Hospitalar

• 15% de desconto, para Clientes Associados, no prémio da Apólice do 
seguro CA Protecção Hospitalar, pelo período de 5 anos;

• 10% de desconto, para Clientes Não Associados, no prémio da 
Apólice do seguro CA Protecção Hospitalar, pelo período de 5 anos.

(Não acumula com outros descontos de Cliente Associado.)

Seguro Não Vida CA CliniCard

• Oferta* da 1ª anuidade da apólice de 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.

Campanha válida até 09/08/2019

Os Seguros CA CliniCard e CA Responsabilidade Civil Familiar são produtos da empresa participada Crédito Agrícola Seguros, Companhia de Seguros de 
Ramos Reais, S.A. Os Seguros de Vida, nomeadamente o CA Mulher e o CA Protecção Hospitalar são produtos da empresa participada Crédito Agrícola Vida, 
Companhia de Seguros, S.A.. A informação sobre estes seguros e produtos 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 nos Ramos 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 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 aos Seguros CA Mulher e CA Protecção Hospitalar, e pela CA Seguros em relação aos Seguros CA CliniCard e CA Responsabilidade Civil Familiar.

CRÉDITO PESSOAL CA CRÉDITO PRONTO
NUM CLIQUE, FAZ ACONTECER.
Aproveite o verão e vá de férias
com o CA Crédito Pronto.

Num clique, faz acontecer 
as tuas férias de sonho.

Produto exclusivo para Clientes CA com perfil de risco adequado ao produto, elegidos 
pelo modelo de risco do Crédito Agrícola não sendo acedível por todos os Clientes.

TAEG de 9,2%(1)
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CLUBE A 
Benefi cie de Vantagens Exclusivas
Para si e para o seu negócio
Benefi cie de Vantagens Exclusivas

no prémio de produtos 
de risco geridos

pela CA Vida.

do valor dos prémios totais dos Seguros geridos pela 
CA Seguros, excepto em Seguros do Ramo Automóvel, 

Máquinas Agrícolas  e Acidentes de Trabalho.

em Comissões do Preçário 
de Produtos e Serviços do 

Crédito Agrícola.

5%* desconto10%* desconto 1%* desconto

nos nossos parceiros.
Facilidades de pagamento

até 12 meses sem juros.**

    até 70%
desconto e ofertas

(1)Exemplo Representativo Financiamento de Crédito Pessoal sem fi nalidade especifi ca de € 5.000,00, a 60 meses, TAEG de 9,2%, calculada de acordo com
o DL133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN de 7,500%, sem arredondamento, para um proponente de 30 anos de idade. Inclui Imposto do Selo
sobre o crédito utilizado e sobre os juros. Isenção das Comissões de Abertura e Processamento. Não é exigido Seguro de Vida. Montante total imputado
ao consumidor de € 6.171,84 e prestação mensal de € 100,19, acrescida de imposto do selo sobre juros à taxa de 4%.*Cálculo efectuado sobre o 
valor das comissões e dos 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.
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A rota de internacionalização da sua empresa e a expansão
do seu negócio em fronteiras passam pelo Crédito Agrícola.
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CA TRADE FINANCE
PARTA À CONQUISTA
DE NOVOS MERCADOS.

CA EMPREENDEDORES
JUNTOS CRIAMOS O FUTURO.

Apoiamos os jovens empreendedores de todo o país
a concretizarem as suas ideias de negócio.

NO DIA-A-DIA DO TEU NEGÓCIO
Ter ao teu lado o parceiro certo na hora certa pode

transformar o teu dia num momento de sucesso.

DÁ VIDA ÀS TUAS IDEIAS 
Se tens uma ideia de negócio diferenciadora, com potencial

e de sucesso, tens de lhe dar vida.

MAIS, MAIOR E MELHOR
No momento certo, investe no teu projecto, inova, cresce

e vai mais longe. Apoia-te no parceiro que quer ver o teu negócio
crescer mais, com as suas soluções e serviços.

Fale com o seu gestor de Cliente ou visite uma Agência perto de si.

PROTEGE QUEM FAZ PELO TEU NEGÓCIO  
Para garantir a tua protecção no dia-a-dia, todos os dias do ano

e a de quem colabora contigo na tua empresa.

O FUTURO É RESPONSABILIDADE
Tu és diferente e tens o poder de fazer diferente.

Gere o teu negócio de forma sustentável e cria um futuro melhor.


