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SIGA-NOS

*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.

CA PRÉMIO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

O FUTURO NASCE DA SUSTENTABILIDADE.
Voltamos a eleger e a premiar a inovação em Portugal nos sectores da Agricultura, 
Agro-indústria e Floresta.

Conheça as categorias a concurso e apresente o seu projecto:

Sustentabilidade na Produção e Transformação

Economia Circular e Bioeconomia

Alimentação, Nutrição e Saúde.

Para mais informações, regulamento e candidaturas: www.premioinovacao.pt

Realizar projectos? É simples e pronto.

Já tens CA Online? Perfeito, estás a um clique de fazer acontecer.
Se ainda não tens, adere para subscrever o CA Crédito Pronto. É simples e rápido.

Crédito Pessoal CA Crédito Pronto

Num clique,
faz acontecer.

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

Abertura de conta à distância.

Não ser Cliente Crédito Agrícola

Ser maior de 18 anos

Nunca foi 
tão fácil abrir 
conta no CA. 

Abre a porta 
às novas 
oportunidades.

CA Empreendedores

Dá uma oportunidade 
à tua ideia de negócio. 
Estamos cá para te apoiar.  
O teu momento é agora.

O Crédito Agrícola tem as portas abertas ao empreendedorismo, à vontade e à determinação 
dos jovens empresários que, procuram apoio e soluções para concretizar os seus projectos
de elevado potencial em negócios de sucesso.

Soluções para gestão da Tesouraria
Porque no dia-a-dia a gestão da tua empresa necessita ter capacidade para responder
às exigências de uma tesouraria ágil e efi ciente.

Soluções de Crédito com Garantia
Porque a oportunidade de concretizares o teu projecto de investimento pode estar á distância
da escolha da solução de fi nanciamento adequada. E especialmente para Jovens Agricultores entre 
os 18 e os 40 anos de idade que têm um projecto para o sector agrícola a Linha Agronegócios FEI 
tem o objectivo de melhorar as tuas condições de acesso ao fi nanciamentodo teu projecto.

Soluções de Crédito Especializado (leasing)
Porque precisas de soluções que te abram as portas que precisas para por a tua empresa a funcionar:
a porta do teu escritório, a de uma viatura da tua frota automóvel ou do teu armazém.

Soluções de Protecção
Porque ter protecção dá mais segurança ao teu negócio e aos teus colaboradores e assegura-te
que bates sempre à porta certa quando mais precisas.

Tens uma ideia de negócio? Abre a porta das novas oportunidades e vem falar connosco na tua agência CA.

CA POUPANÇA MY PROJECT

A TUA POUPANÇA
POR OBJECTIVOS.
Agora é muito fácil poupares para os teus objectivos.

Só precisas de ser titular de uma conta de depósito
à ordem no Crédito Agrícola e seres aderente do CA Mobile 
ou, tão unicamente, do CA Online, para poderes subscrever 
a CA Poupança My Project, uma poupança criada e gerida 
exclusivamente através dos canais digitais, sem que tenhas 
de te deslocar a uma agência CA.

De forma intuitiva, estabeleces um ou mais objectivos até ao 
limite de 20, defi nindo para o que queres poupar, quanto 
queres poupar e em quanto tempo.

Poupança destinada a Clientes particulares,
com 18 ou mais anos de idade, aderentes
do CA Mobile ou, só, do CA Online; 

Montante mínimo de abertura de 25€, sem montante 
mínimo de manutenção e com um montante máximo 
de 50.000€; 

Prazo de 12 meses, renovável uma ou mais vezes, 
automaticamente e por iguais períodos de tempo; 

Permite reforços programados mensalmente
e/ou reforços pontuais a qualquer momento,
em qualquer caso com um valor mínimo
de 10€ cada um;

Juros remuneratórios capitalizados, no termo
do prazo, na poupança; 

Mobilização total e/ou parcial, a qualquer 
momento, sem penalização.

Precisa de fazer pagamentos “sem contacto” até 50 euros?

O seu cartão CA está equipado com a tecnologia contactless que permite efectuar,
de forma rápida e segura, o pagamento de compras de baixo valor até € 50.
Basta aproximar o cartão do terminal de pagamento e confirmar o valor.

CONNOSCO É POSSÍVELDICA

1Decisão sujeita a análise do crédito anterior. Produto exclusivo para Clientes CA que, de acordo com os resultados do 
modelo interno de risco, dispõem de capacidade creditícia sufi ciente para contratar o produto. Exemplo representativo 
para taxa de juro fi xa: Financiamento de Crédito Pessoal sem fi nalidade específi ca de 6.000,00€, a 60 meses, TAEG de 
8,2%, calculada de acordo com o DL133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN de 6,500%, 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 
7.243,97€ e prestação mensal de 117,40€. Esta informação não dispensa a consulta das condições completas do produto 
junto das Agências do Crédito Agrícola.
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