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Com as nossas Soluções de Crédito Pessoal o seu futuro floresce 
também. Desenvolva os seus projectos e deixe-os crescer!

CA dica
MTIC

sabia que?
O MTIC corresponde ao montante total que o Cliente 
terá de pagar à instituição durante todo o período 
do empréstimo. Resulta da soma do montante total 
do empréstimo com os custos do crédito (juros, 
comissões, impostos e outros encargos).

Exemplos representativos 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 10,5%, calculada 
de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN de 8,109%, calculada com base na média aritmética simples das 
cotações diárias do indexante Euribor a 12 meses do mês de Julho de 2021 ( -0,491%), arredondada à milésima, e spread de 8,600%. 
Inclui comissão de abertura, imposto do selo sobre o crédito utilizado, sobre os juros, e sobre a comissão. Montante total imputado 
ao consumidor de 37.959,14 € e montante total da prestação mensal de 609,86 €.
Taxa de Juro Fixa 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 11,0%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN 
fixa de 8,500%. Inclui comissão de abertura, imposto do selo sobre o crédito utilizado, sobre os juros, e sobre a comissão. Montante 
total imputado ao consumidor de 38.310,95 € e montante total da prestação mensal de 615,50 €.
O seguro CA Protecção Financeira Crédito Pessoal é um produto da empresa Crédito Agrícola Seguros S.A, Companhia de Seguros 
de Ramos Reais. Os seguros de vida CA Protecção Crédito Pessoal e CA Vida Educação são produtos 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 lhe serem entregues. A Caixa Central 
e as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo pertencentes ao SICAM não assumem a cobertura de riscos, sendo estes assumidos pela 
CA Seguros e CA Vida nos respectivos produtos. Faça uma opção consciente e responsável. Esta oferta é 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. Esta informação não dispensa a consulta das condições completas dos produtos junto das Agências do 
Crédito Agrícola ou em www. creditoagricola.pt.
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Receios normais da adolescência
As aventuras com amigos, as saídas à noite, os 
influencers, o futuro académico, mas a maior 
dúvida que o assombra a Si que é pai, mãe… 
“Estarei cá para os apoiar?” 

Mesmo que um dia não possa estar ao lado 
dele ou dela, permita que alcance os seus 
sonhos e ambições, conseguindo garantir 
o financiamento das despesas inerentes à 
Licenciatura/Mestrado ou a iniciar a vida activa.

Como? 

Subscreva o CA Vida Educação. Um seguro de 
vida diferenciador que conjuga a protecção 
do futuro e do presente do jovem numa única 
apólice, com o benefício extra em que lhe 
oferecemos anualmente o reforço de um valor 
igual a 10% do prémio do seguro que pagou 
numa Conta Poupança CA

Protecção na Educação... 
Protecção Educação (Morte 
ou Invalidez do Protector)
Perante situações limite, assegura o 
pagamento de um capital para fazer 
face às despesas do seu educando. 
O capital é definido à medida das 
despesas educacionais que prevê ter.

Ainda não ser Cliente 
Crédito Agrícola

Factoring sem recurso 
(doméstico e exportação)

Ser maior de 18 anos

Reverse factoring

As preocupações aumentam e as dúvidas quanto ao futuro dos 
mais jovens da casa também. O Grupo CA e a CA Vida estão ao 
seu lado para o apoiar.

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.

3 soluções para o seu negócio:

*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.

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 disbonibilidade 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*

Campanha válida até 17/09/2021

Seguros CA Vida
Invista nos seus projectos, assegurando a sua 
protecção. Subscreva o seguro de vida ideal para 
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 de 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.

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.

Descubra as ofertas especiais que temos para si:

De 6 a 10 anos

De 11 a 15 anos

Mais de 16 anos

5%

10%

15%

Projetos
que
florescem

CA SOLUÇÕES
DE CRÉDITO PESSOAL

Protecção aventura
Minimize o impacto dos imprevistos das 
aventuras do seu adolescente optando pelas 
coberturas: 

Internamento (Doença ou 
Acidente do jovem) 
Garante o pagamento de um subsídio 
diário tanto o internamento ocorra no 
sistema privado ou no Serviço Nacional 
de Saúde.

Despesas de Tratamento e 
Deslocação do jovem 
Reembolso de despesas médicas, 
até ao limite de 1.000€ anuais, para 
tratamento de lesões corporais 
causadas por acidente.

CA Vida Educação, o seguro de vida que vai 
querer subscrever para garantir o futuro dos 
seus filhos.

Fale já hoje com a sua agência CA.

Disponível na

Disponível no

Ter Chave Móvel Digital

Ter a versão mais recente 
da App CA Mobile

Para abrir a sua conta à distância, é necessário:

Vantagens
Redução dos prazos médios de recebimento;

Aumento das disponibilidades de tesouraria;

Melhoria da capacidade negocial face aos 
fornecedores;

Centralização da gestão operacional do 
factoring numa só entidade.

Inovação 
certificada 
tem mais
valor

CA EMPRESAS

É com enorme orgulho e que fazemos um 
agradecimento especial às empresas nossas 
Clientes e Associadas que nos distinguiram 
com a associação da marca Crédito Agrícola 
à sua candidatura na edição de 2021, 
motivando-nos a manter a proximidade e 
qualidade de serviço que nos caracteriza.

O Crédito Agrícola felicita todas as empresas distinguidas 
com a atribuição do certificado Inovadora COTEC 2021 pelo 
reconhecimento dos seus elevados padrões de solidez 
financeira, inovação e desempenho económico.

Obrigado por ser uma Empresa INOVADORA 
COTEC, com o Crédito Agrícola. 

As empresas com certificação INOVADORA 
COTEC 2021 têm acesso às condições especiais 
da oferta e preçário associadas às Soluções 
Empresas Premium. 

Saiba mais sobre em 
www.creditoagricola.pt/para a minha empresa 
ou junto de uma agência CA.

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.

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.


