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CA dica
Segurança

Online

Proteja-se das fraudes online.
Nunca partilhe as suas credenciais nem os códigos de 
acesso bancários, e verifique regularmente a actividade 
nas suas contas e cartões. Caso detecte algum 
movimento suspeito, contacte de imediato a Linha 
Directa ou a sua Agência CA.

Veja mais dicas de segurança online em creditoagricola.pt

1 TAEG de 8,37% a 15,90% calculada considerando um limite de crédito de 1.500 € a 2.500 € em função do cartão contratado, utilizado 
imediata e integralmente, com reembolso em 12 prestações mensais constantes de capital acrescidas dos respectivos juros à TAN 
de 5,250% a 9,910% e considerando uma comissão de disponibilização de cartão de 10,00 € a 50,00 €. Inclui Imposto do Selo sobre 
a comissão de disponibilização de cartão, os juros e sobre o crédito.
Exemplo representativo para aquisição de mobiliário/recheio: Taxa de Juro Variável sem garantia de hipoteca: Financiamento 
de Crédito Pessoal com a finalidade “lar” para aquisição de Mobiliário/Recheio de 30.000,00 €, a 60 meses, TAEG de 12,1%, calculada 
de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN de 9,233%, calculada com base na média aritmética simples 
das cotações diárias do indexante Euribor a 12 meses do mês de Setembro de 2022 ( 2,233%), arredondada à milésima, e spread de 
7,000%. Inclui comissão de abertura, imposto do selo sobre o crédito utilizado, sobre os juros, e sobre a comissão. Montante total 
imputado ao consumidor de 39.131,67 € e montante total da prestação mensal de 626,15 €.
Taxa de Juro Fixa sem garantia de hipoteca: Financiamento de Crédito Pessoal com a finalidade “lar” para aquisição de 
Mobiliário/Recheio: Financiamento de Crédito Pessoal com a finalidade “lar” para aquisição de Mobiliário/Recheio de 30.000,00 
€, a 60 meses, TAEG de 10,5%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN fixa de 7,900%. Inclui 
comissão de abertura, imposto do selo sobre o crédito utilizado, sobre os juros, e sobre a comissão. Montante total imputado ao 
consumidor de 37.927,88 € e montante total da prestação mensal de 606,86 €.
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.
Exemplo representativo para taxa de juro fixa do CA Crédito Pronto: Financiamento de Crédito Pessoal sem finalidade específica 
de 6.000,00 €, a 60 meses, TAEG de 8,2%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN fixa de 
6,500%. Inclui Imposto do Selo sobre o crédito utilizado e sobre os juros. Isenção de Comissão de Abertura. Montante total imputado 
ao consumidor de 7.243,97 € e prestação mensal de 117,40 €.
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Viva a magia 
da época 
em pleno

CA CRÉDITO PESSOAL
E CARTÕES 
DE CRÉDITO

CA Soluções de Crédito Pessoal

Conte com as nossas soluções de Crédito 
Pessoal para tornar tudo ainda mais 
inesquecível. E para ter a tranquilidade de uma 
época em segurança subscreva as soluções de 
proteção Vida e Não Vida pensadas para cada 
momento da sua vida.

Cartões de Crédito

Os Cartões de Crédito CA1 são o parceiro 
que precisa em qualquer ocasião.
E para além de serem uma companhia 
indispensável em qualquer parte do mundo, 
ainda lhe permitem oferecer aquela prenda 
especial e pagar de forma mais conveniente, 
no final do mês ou em suaves prestações.

CA Crédito Pronto

Seja no CA Online ou no CA Mobile, 
o CA Crédito Pronto é a resposta rápida 
que precisa: mais fácil que decidir as prendas 
de Natal e muito mais prático que escolher 
o destino para a passagem de ano.  

E a melhor parte é que pode 
ter este crédito antes mesmo 
de sair de casa.

É hora de juntar as pessoas de quem mais gostamos, 
celebrar o amor e a amizade, desfrutar do sorriso de quem 
recebe uma prenda especial de fazer desta passagem de ano 
um momento de sonho. 

*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”.

PUBLICIDADE 11/2022

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 Assocuados / 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**

Para mais informações:

creditoagricola.pt

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.

CA Crédito Pronto é um 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).

Para abrir uma conta à distância, é necessário:

A Abertura de Conta à Distância dá acesso imediato a um conjunto de serviços que vão tornar 
o seu dia-a-dia mais simples:

Saiba mais em www.creditoagricola.pt.

Disponível na

Disponível no

Os seus familiares ou amigos já podem abrir conta no CA 
sem ter de sair de casa!

Abertura 
de conta 
à distância

CA MOBILE

Ser maior de 18 anos

Não ser Cliente Crédito Agrícola

Cartão de Débito Virtual

Serviço CA Mobile
para gerir a sua conta através do seu 
smartphone.

Ter Chave Móvel Digital

Ter a versão mais recente 
da App CA Mobile

Conta de depósito à Ordem

Serviço internet banking 
CA Online para mim
para gerir a sua conta em qualquer parte do 
mundo, 24 horas por dia.

É tão fácil ter conta no CA.

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

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. 

Contacte o seu Gestor de Cliente ou a Agência do Crédito Agrícola mais próxima.

O periodo de candidaturas decorrer 
de 14 de Novembro de 2022 
a 31 de Janeiro de 2023.

Apresente connosco a candidatura da sua Empresa 
a PME Líder e PME Excelência. 

Um líder 
distingue-se 
pelas suas 
escolhas

CA PME LÍDER 2022


