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Agora é muito fácil poupares para os teus objectivos.

A tua 
poupança por 
objectivos

CA POUPANÇA 
MY PROJECT

CA dica
Segurança 

Online

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

Saiba mais em creditoagricola.pt

c l u b e  A

news

Tudo o que 
precisa para 
abrir conta 
connosco

A sua 
empresa 
sem fronteiras

Um líder 
distingue-se 
pelas suas 
escolhas

CA MOBILE

CA NEGÓCIO 
INTERNACIONAL

CA PME LÍDER 2022

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

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:

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

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

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.

*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 01/2023

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**

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.

Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL 
registada junto do Banco de Portugal sob o nº 9000

Uma poupança criada e gerida exclusivamente através dos canais digitais, sem que tenhas de te 
deslocar a uma Agência CA.

Ter Chave Móvel Digital

Ter a versão mais recente 
da App CA Mobile

Ainda não ser Cliente 
Crédito Agrícola

Ser maior de 18 anos

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.

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

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

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.


