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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
no 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.

Maio 2022

Junta-te à 
geração que  
tem acção

CA EMPREENDEDORES

Para mais informações:

creditoagricola.pt

3, 2, 1,  
poupar 
aqui vou eu!

CA JUNIORES

*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.

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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CARTÃO CA JERação
Recentemente lançado, este cartão destina-se aos jovens 
dos 18 aos 40 anos de idade, inclusivé, empreendedores, 
detentores do Estatuto de Jovem Empresário Rural (JER) 
e tem uma personalidade única como a tua.

Tão fácil 
que já está

Nunca foi tão simples e rápido.

CA CRÉDITO PRONTO

Já tem CA Online?

Perfeito, entre no CA Online ou no CA Mobile 
e Pronto!

Ainda não tem CA Online 
ou CA Mobile? 

Adira agora e contrate o CA Crédito Pronto.  
É simples e rápido.

Temos a solução para si, tão rápida que 
pode tratar de tudo num simples clique. 
Estamos prontos para responder 
ao que precisa!

Num simples clique, 
faça acontecer!

O CA Crédito Pronto apoia-o financeiramente 
com um montante de crédito pessoal, para si 
que é Cliente do CA Online, e que varia entre:

Montante Mínimo: 500€
Montante Máximo: 6.000€(1)

Na sua 14.ª edição, o propósito do evento é, 
uma vez mais, reconhecer aqueles que 
marcam a diferença nas marcas em Portugal.

A Si, nosso Cliente, muito obrigado pelo 
reconhecimento e voto de confiança. 

Assumimos, uma vez mais, o compromisso de 
que continuaremos a evoluir para permanecer 
o seu Banco e as suas Seguradoras para a vida.

O Crédito agrícola está nomeado nas 
categorias de Banca e Seguros, nesta última 
através das suas companhias de seguros CA 
Seguros e CA Vida.

Até 22 de Maio vote em 
https://multipublicacoes.survey.fm/ 
prémios-marketeer-2022, o seu voto já faz 
de nós vencedores.

O Crédito Agrícola está nomeado! 

Poupança Cristas | Condições especiais da campanha:

Oferta de 1 voucher digital Fnac 
de 15€* às primeiras 2.000 subscrições 
de novas Poupanças Cristas.

Oferta de 1 voucher digital 
Fnac de 10€* aos primeiros 1.250 reforços 
efectuados em Poupanças Cristas já existentes.

Oferta de 1 voucher digital Fnac 
de 25€* às primeiras 500 subscrições de 
novas Poupanças Cristas ou reforços efectuados 
em Poupanças Cristas já existentes + subscrição 
de 1 seguro em campanha.

Seguro CA Acidentes Pessoais 
Protecção Jovem
Oferta de 50% de desconto na 1ª anuidade, 
exclusivo para Opção Base, para crianças 
dos 3 aos 18 anos, com subscrição até aos 
17 anos de idade. 
Na 1ª anuidade o prémio total é de 16,77€ 
e na 2ª anuidade o prémio total da apólice 
será de 33,54€.

Seguro CA Vida Educação
Devolução anual de 10% do prémio pago**, 
durante toda a vigência do contrato, caso o 
beneficiário deste seguro também seja titular 
de uma Poupança Cristas ou subscreva a 
poupança durante a campanha.

Oferta de um bilhete 
para a Kidzânia
às primeiras 200 subscrições efectuadas 
durante a campanha e exclusivo a menores  
de 14 anos, sujeito ao stock existente.

O voucher digital será enviado, durante o mês de Julho 
de 2022, para o email que o Representante Legal (RL) 
do Cliente CA Juniores forneceu ao Crédito Agrícola. 
É, assim, necessário que o RL tenha o email preenchido 
na ficha de Cliente do Crédito Agrícola para receber o 
voucher digital, se estiverem preenchidas as condições 
acima descritas. Nestes termos, sugerimos que o RL 
verifique, durante o período da campanha, junto da 
Agência onde o Cliente CA Juniores tem conta se o seu 
email se encontra correctamente preenchido.
Exclusão de Recebimento dos Vouchers
Não são considerados para o seu recebimento os Clientes 
CA Juniores que sejam filhos/familiares directos de 
órgãos sociais ou de colaboradores do Grupo Crédito 
Agrícola, sendo que, para os efeitos desta oferta, são 
considerados colaboradores do Grupo do Crédito Agrícola 
as pessoas que prestam serviços à Caixa Central, às 
Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, que integram o 
Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM), 
e/ou às empresas participadas, através de contrato de 
trabalho ou de prestação de serviços.

*Oferta limitada ao stock existente e a 1 voucher por Cliente (oferta não acumulável).
**Para usufruir desta condição, à data do crédito (1º trimestre de cada ano) a poupança do beneficiário terá de estar em vigor. 
Caso o seguro não esteja em vigor à data do crédito, mas tenham sido pagos prémios de seguro no ano anterior, o crédito será 
realizado nos valores correspondentes.

Campanha válida até 3 de Junho de 2022.

E tu o que podes fazer?
Tu podes ser diferente e fazer a diferença, 
ser um Jovem Empresário Rural e fazer parte 
de uma geração com mais acção, ser um pilar 
do empreendedorismo e da sustentabilidade 
na tua região.

O que faz o cartão CA JERação 
por ti?
Este é um cartão que tem a tua personalidade 
JER, dá-te a liquidez que precisas no momento 
em que tens de fazer face às tuas despesas 
correntes, em qualquer parte do mundo, 
na rede visa, oferecendo-te os planos de 
pagamento que mais se ajustam ao teu perfil 
de utilização.

Mas, se tens o CA JERação tens ainda mais 
vantagens porque o Crédito Agrícola e a 
Associação de Jovens Agricultores de Portugal 
(AJAP) uniram-se e propõem-se apoiar-te na 
concretização dos teus projectos para a criação 
de novas empresas e negócios, e colocam à tua 
disposição os seus serviços especializados, 
em condições muito favoráveis.

Junta-te a nós, 
nós juntamo-nos a ti!

TAE DE 16,1% calculada considerando um limite 
de crédito de 1.500,00€ a 12 meses, utilizado 
imediata e integralmente, com reembolso no 
f inal do prazo, à TAN de 15,0%. TAE calculada nos 
termos do D.L. n.º 220/94, de 23/08. TAE calculada 
nos termos do D.L. n.º 220/94, de 23/08.

(1)Decisão sujeita a análise de crédito anterior. 
Produto exclusivo para clientes CA que, de acordo 
com os resultados do modelo interno de risco, dispõem 
de capacidade creditícia suficiente para contratar o produto. 
Caso não seja elegível para o CA Crédito Pronto, pode, se 
necessitar, efectuar o seu pedido de crédito através do 
CA Online (Crédito > Simular e Pedir Crédito).

Terá rapidamente o dinheiro na sua conta DO, dependendo da data e hora a que for contratado o CA Crédito Pronto:
| Se formalizado entre as 07h31 e as 22h00, o dinheiro será creditado na Conta DO, em regra, em trinta minutos após o pedido;
| Se formalizado entre as 22h01 e as 7h30 do dia seguinte, o dinheiro será creditado por volta das 8h00 desse dia.

| PME (empresas com menos de 250 
colaboradores), ou

| Mid-Caps (empresas com mais de 249 e 
menos de 3.000 colaboradores),nos termos 
do disposto nos Artigos 3 a 6 do Título I do 
Anexo à Recomendação 2003/361/CE.

| Necessidades de fundo de maneio de médio 
e longo prazo, decorrentes das actividades 
operacionais do beneficiário;

| Investimento em activos fixos, tangíveis 
(excepto terrenos) e intangíveis.

Invista
com
precisão

CA INVEST BEI

A linha CA INVEST BEI é uma solução de financiamento 
criada com o apoio do Banco Europeu de Investimento com 
o objectivo de apoiar o tecido empresarial nacional, em 
particular as PME, no âmbito da sua actividade e dos seus 
investimentos produtivos.

Operações Elegíveis
Novas operações que se destinem ao 
financiamento de investimentos localizados 
em qualquer País da União Europeia, associados 
aos sectores de actividade económica elegíveis, 
destinadas a:

Beneficiários
Empresas localizadas num estado membro da 
União Europeia, prioritariamente em Portugal, 
a operar nos diferentes sectores de actividade 
económica (agricultura, indústria, comércio, 
turismo e serviços). Preferencialmente:

| Taxa de juro fixa durante a vigência do contrato;

| Redução da taxa de juro igual ou superior a 25 
pontos base (0,25%) aplicável ao empréstimo, 
por comparação com a taxa proposta para 
uma operação semelhante que não beneficie 
do funding do BEI.

Taxa de juro
Carência 
Extensão do prazo de carência de capital até 
36 meses.

Prazos 
Prazos de financiamento mínimo de 2 anos 
e máximo de 10 anos, não devendo exceder 
a vida económica e técnica do projecto 
financiado.

Para mais informações contacte o Gestor de Cliente da sua Agência do Crédito Agrícola.

TAE de 4,4% calculada nos termos do Decreto-Lei n.o 220/94 de 23/08, com base na TAN FIXA de 4% para um 
financiamento de 250.000,00€, pelo prazo de 96 meses, com prestações constantes de capital acrescidas de juros, 
pagas trimestralmente. Inclui comissões de análise, estudo e montagem, abertura e gestão conforme preçário em 
vigor. Esta informação não dispensa a consulta das condições completas da LINHA DE CRÉDITO CA INVEST BEI junto 
das Agências do Crédito Agrícola.

Tudo num só sítio para gerir os seus seguros onde e quando precisar: 
| Informação e documentação de apólices;

| Simulação e subscrição de seguros;

| Cartões digitais;

| Rede de prestadores; 

| Pedidos de assistência e participação de sinistros; 

| Alteração de dados pessoais.

É bom para o ambiente, é simples e seguro para si.

Descubra tudo o que a CA Seguros Online lhe permite fazer 
sem sair de casa.

Lançamento 
da CA Seguros 
Online

CA SEGUROS

CA dica
Fundos de 

Investimento

Sabia que?
Cada Fundo de Investimento tem características 
e riscos próprios?

A leitura da informação obrigatória associada a 
cada fundo permite obter informação sobre as suas 
características e riscos próprios para que possam 
ser totalmente avaliados.

Consulte a informação obrigatória dos fundos 
de investimento comercializados pelo CA em
www.creditoagricola.pt/para-mim/investir

O seguro CA Acidentes Pessoais - Protecção Jovem é um produto da empresa participada Crédito Agrícola Seguros, Companhia 
de Seguros de Ramos Reais, S.A.. O seguro CA Vida Educação é um produto da empresa participada Crédito Agrícola Vida, 
Companhia de Seguros, 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 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 serem entregues à CA Seguros e à CA Vida. A Caixa Central e as 
Caixas de Crédito Agrícola Mútuo pertencentes ao SICAM não assumem a cobertura de riscos associada aos contratos de seguro 
supramencionados, sendo estes assumidos pela CA Vida ou pela CA Seguros em relação aos seus produtos. Esta informação 
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.


