O Crédito Agrícola Loures, Sintra e Litoral, C.R.L. apresenta, através desta oferta, as condições preferenciais em
produtos e serviços, para os Associados da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Loures.
Produtos / Serviços
CA Associado Particulares

Conta Gestão

Depósito à Ordem
Seguro Acidentes Pessoais

Seguro Responsabilidade Civil

Condições Preferenciais
O Crédito Agrícola é um Banco cooperativo que mantém
com os seus clientes uma relação especial. Seja Associado
e beneficie de:
▪
Produtos exclusivos
▪
Soluções de Crédito
▪
Acesso ao clube A, um clube exclusivo de
Associados CA titulares de cartão clube A, que
proporciona vantagens, descontos e benefícios
únicos em vários produtos CA e nos seus vários
parceiros
▪
Solução integrada que lhe permite gerir de forma
automática e com eficiência o seu dia-a-dia. É
composta pelo Depósito à Ordem Conta Gestão,
pela Poupança Gestão, e pela eventual
disponibilização de um limite de crédito,
denominado Crédito Gestão.
▪
Isenção da Comissão de Manutenção de Conta.
▪
Comissão de Gestão conforme preçário em vigor
▪
Isenção da Comissão de Manutenção da DO
▪
Sem montante mínimo de abertura
▪

Até 30% de desconto comercial

▪

R.C. Familiar e caçadores (prémio competitivo em
vigor).
Embarcações de recreio (incluindo Motas de
Água) com desconto até 25%.
Edifício e/ou Recheio até 30% de desconto

▪

Seguro Multiriscos Habitação

▪

Seguro Automóvel

▪
▪

Acidentes de Trabalho empregada doméstica

▪
▪

Seguro CA Clinicard

▪

▪
Solução CA Mulher

▪
▪

Bónus + Desconto até 65% (seguros novos)
Bónus + Desconto até 85% (transferências de
seguros)
Até 30% de desconto, para empregadas
domésticas a tempo inteiro ou a tempo parcial
A saúde sempre em primeiro. Aceda, com
descontos especiais, a uma vasta rede de serviços
clínicos.
Simples de utilizar; Sem limite de idade; Sem
questionários médicos; Sem exames médicos;
Sem exclusões de doenças; Sem limite de
utilização
Seguro CA Mulher – As mulheres já mereciam um
seguro assim
Depósito CA Mulher – Este é um depósito especial
para as mulheres
Cartão CA Mulher – Um cartão que conhece bem
as mulheres

Esta informação não dispensa a consulta das condições completas dos produtos apresentados.
Esta oferta é válida até ao dia 31/12/2020, salvo denúncia e/ou alteração do preçário.

