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Termos e Condições:
Sempre que contactar os parceiros informe que é aderente do Clube A - Associados do Crédito Agrícola. 
Efectue o pagamento com o Cartão Clube A. Ofertas válidas de acordo com a disponibilidade dos Parceiros. Esta 
informação não dispensa a leitura dos Termos & Condições de cada parceria. Para conhecer todas as vantagens 
e parceiros aderentes, de norte a sul do país, consulte a sua agência ou a área dos Associados / Parcerias 
em www.creditoagricola.pt ou pela linha directa 808 20 60 60 disponível 24 horas por dia, atendimento 
personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30 às 23h30, Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h.

Clube
Beneficie de vantagens exclusivas, 
para si e para o seu negócio

10%* 
desconto
em comissões 
do preçário e 
serviços do CA

5%* 
desconto
no prémio de 
produtos de risco 
geridos pela CA 
Vida

1%* desconto
do valor dos prémios totais 
dos seguros geridos pela 
CA Seguros, excepto em 
seguros do Ramo Automóvel, 
Máquinas Agrícolas e 
Acidentes de trabalho

até 70% desconto 
e ofertas
nos nossos parceiros.

Facilidade de pagamentos 
até 12 meses sem juros**

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.

Para mais informações:

creditoagricola.pt

*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.

O Seguro Não Vida CA Saúde é um produto comercializado em regime de co-seguro, entre a CA Seguros - Companhia de 
Seguros de Ramos Reais, S.A. e a Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A., MCRC Lisboa, Pessoa Colectiva 
nº 503 496 944, com o Capital Social de 12.000.000€ e sede na Praça Príncipe Perfeito 2, 1990-278 Lisboa. 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 neste folheto 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 Seguros não conferiu 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 Não Vida CA Saúde.

Se desejar deixar de receber esta newsletter, por favor envie um email para linhadirecta@creditoagricola.pt com o 
assunto “Não CAN Associados”. 
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CA dica
Segurança

Online

Sabia que?
Pode minimizar o risco de ser alvo de ataques cibernéticos. 
Conheça os golpes online mais comuns, saiba como 
evitá-los, e fique a par do métodos utilizados para garantir 
a segurança das suas operações bancárias.

Saiba mais em creditoagricola.pt

Um banco 
próximo de si. 
Um banco 
de Portugal

CA PORTUGUESES 
NO MUNDO

Conheça as soluções de financiamento, poupança, investimento 
e proteção que temos para si. 

Tudo o que 
precisa para 
abrir conta 
connosco

CA MOBILE

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

Ainda não ser Cliente 
Crédito Agrícola

Ser maior de 18 anos

Encontre cá 
dentro, o apoio 
que precisa 
para ir lá 
para fora

LINHA DE CRÉDITO 
PARA APOIO À 
INTERNACIONALIZAÇÃO 
DO NEGÓCIO

Se acha que o mercado nacional não é suficiente para as 
ambições da sua empresa, conte com as soluções CA de apoio 
à internacionalização. 

A LC de Apoio à Internacionalização do Negócio é uma linha que o apoia no processo 
de expansão internacional através de uma solução de financiamento de curto e 
médio prazo para que possa preparar com o máximo rigor e eficácia a promoção 
da sua empresa em feiras e eventos no Exterior. Conte ainda com todas as nossas 
soluções de Trade finance para concretizar os seus negócios.

Para mais informações consulte a sua Agência CA ou visite-nos em 
www.creditoagricola.pt/ para-a-minha-empresa

A sua 
candidatura 
tem o nosso 
apoio

CA PORTUGAL 2030 E PRR

Os fundos do PRR estão aí.
Aproveite todo o potencial dos mesmos para tornar a sua empresa mais 
eficiente e sustentável. Apresente o seu projecto junto da entidade gestora 
do PRR e conte com as soluções de financiamento CA para o tornar 
exequível. 

Seja qual for o seu projecto 
de investimento, consulte o seu 
Gestor de Cliente Empresa CA 
ou vá a www.creditoagricola.pt/ 
para-a-minha-empresa e encontre 
a solução mais adequada para 
a expansão da sua empresa.

CA Antecipação do Incentivo
Para antecipação do incentivo não 
reembolsável;

CA Financiamento 
Complementar
Para financiamento do seu projecto 
na parte que não beneficia do incentivo 
não reembolsável;

Garantia Bancária
Sempre que a mesma seja exigida para 
garantia da boa execução do seu projecto 
de investimento.

Mais saúde 
para a sua 
família

Mesmo de férias, podem surgir alguns sintomas como dor de 
garganta ou febre que necessitam de aconselhamento médico. 

Médico Online 
Com o seguro CA Saúde, através do Médico Online, tenha a consulta na hora, 
quando e onde precisar apenas com 3 passos:

| Faça login na app Médis;
| Seleccione Médico Online;
| Agende ou tenha a consulta no momento, por voz ou por videochamada. 

Disponível 24 horas por dia para consultas de Medicina Geral e Familiar e para 
consultas de Pediatria das 16h00 às 21h00, nos dias úteis. No caso de prescrição de 
exames ou tratamentos o envio é feito por email, as receitas são enviadas por SMS.  
Evite deslocações e aproveite as suas férias de forma mais descansada.

Para mais informações contacte a sua Agência de Crédito Agrícola.

CA SAÚDE


