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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 CA Protecção Financeira Crédito Pessoal é um produto da empresa participada Crédito Agrícola Seguros, 
Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A.. O seguro CA Protecção Crédito Pessoal é produto da empresa participada 
Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A.. Esta informação não dispensa a consulta da informação précontratual 
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 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. Faça uma opção consciente e responsável. Esta oferta é a praticada pela Caixa Central e aconselhada ao SICAM. 
As condições de financiamento são sujeitas à aprovação de cada Caixa de Crédito Agrícola Mútuo pertencente ao SICAM.

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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Há espaço 
para o que 
sempre quis

CA SOLUÇÕES 
DE CRÉDITO PESSOAL

Conte com o apoio das Soluções CA para desfrutar da vida 
ao máximo.

Campanha válida até 16/09/2022

Com o CA, 
os sonhos ganham vida.

Seguros CA Vida
Concretize os seus projectos, investindo na sua 
protecção. Subscreva o seguro de vida ideal 
para quem contrata um Crédito Pessoal e não 
quer colocar em risco o seu património familiar.

CA Protecção Crédito Pessoal
Na subscrição do seguro de vida CA Protecção 
Crédito Pessoal:
| Desconto de 10% para Clientes Não Associados, 
durante 5 anos.

| Desconto de 15% para Clientes Associados, 
durante 5 anos.

Subscreva o seu CA Protecção Crédito Pessoal  
por mais de 5 anos e beneficie de um desconto  
na anuidade a partir do 6º ano da sua apólice.

Principais características
| Finalidades adequadas às suas necessidades: 
para comprar um carro, cuidar da sua saúde, 
ser mais sustentável, viajar para desfrutar a vida 
e concretizar projectos;
| Prazos e montantes adaptados à sua situação;
| Serviço que o vai surpreender. 

Faça já a sua simulação!

Seguros CA Seguros

CA Protecção Financeira 
Crédito Pessoal
Para fazer frente a situações imprevisíveis  
e garantir a sua estabilidade financeira, 
o seguro CA Protecção Financeira garante 
o pagamento das prestações assumidas no 
âmbito dos créditos contraídos ou encargos 
mensais fixos assumidos.

| Desconto de 20% sobre o prémio comercial 
para Clientes CA Não Associados, em toda  
a vigência do contrato.

| Desconto de 25% sobre o prémio comercial 
para Clientes CA Associados, em toda a 
vigência do contrato.

Conheça a nossa melhor oferta e as vantagens que temos para si:

De 6 a 10 anos

De 11 a 15 anos

Mais de 16 anos

5%

10%

15%

Agora é muito fácil poupares para os teus objectivos.

A tua 
poupança por 
objectivos

CA POUPANÇA 
MY PROJECT

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.

Para mais informações consulte a sua agência CA ou através do site 
www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa

A sua
empresa,
sem fronteiras

Se pretende expandir o seu negócio além fronteiras, 
o CA possui um conjunto de produtos e soluções que vão 
ao encontro das suas necessidades:

CA NEGÓCIO 
INTERNACIONAL

Remessas documentárias;
Créditos Documentários;
Garantias bancárias;
Factoring Internacional;
Seguros de crédito;

Linhas de Crédito de Apoio 
à promoção da sua empresa 
no Exterior;
Se pretende dar o passo seguinte com o seu   
negócio e apostar na internacionalização, 
marcando presença em feiras e eventos 
internacionais, não vá sozinho, vá connosco.

CA dica
Alerta-se para 

e-mails, SMS 
e contactos 

telefónicos para 
cancelamento de 

transferências, em 
nome de suposto 

Departamento 
de Segurança ou 

Microsoft

O Crédito Agrícola NUNCA
| Envia e-mails para cancelamento de transacções 

com links

| Solicita dados pessoais ou códigos de acesso 
aos serviços, por telefone

| Envia mensagens por SMS para download 
de aplicações de segurança

| Solicita códigos de acesso aos canais – CA Mobile 
e CA Online

Esteja atento às mensagens de e-mail, e confirme 
sempre o endereço da página de internet do 
Crédito Agrícola https://www.creditoagricola.pt

Caso suspeite de alguma comunicação ou contacto telefónico, contacte-nos de imediato para 
Linha Directa: 21 380 5660 - Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana (Chamada para a rede fixa 
nacional). Saiba mais sobre Tentativas de Fraude em www.creditoagricola.pt

Vantagens do Crédito Pessoal 
CA
| Flexibilidade 
Modalidades com diferentes características, 
escolha a melhor para o seu projecto.
| Versatilidade 
Crédito Pessoal à sua medida.
| Taxas competitivas

A tua ambição 
leva-te onde
quiseres

Sabemos que queres ir longe. E o melhor é que podes! 

Com a tua ambição, perseverança, dedicação e ideias vencedoras 
podes chegar onde quiseres, pois o CA está cá para apoiar os teus 
empreendimentos.

Soluções para gestão 
da Tesouraria

Soluções de Crédito 
com Garantia

Soluções de Crédito 
Especializado (leasing)

Soluções de Protecção

Deixa a tua ambição levar-te onde quiseres! 
Vem falar connosco na tua agência CA.

Campanha a decorrer de 12 de Setembro 
a 4 de Novembro

CA EMPREENDEDORES


