Aproveita as condições especiais da parceria
do Crédito Agrícola com a AJAP
O CA disponibiliza um conjunto completo de soluções para a Gestão
do dia-a-dia, apoio à tesouraria, ao investimento estrutural de médio
e longo prazo e à protecção de riscos.
Os Empresários e Empresas Agrícolas e Agro-Industriais têm acesso
a um vasto leque de produtos e serviços em condições preferenciais:
• Crédito à Tesouraria;
• Crédito ao Investimento;
• Crédito à Internacionalização;
• Crédito Especializado;
• Seguros.

Se precisas de apoio para a tua actividade
contacta o Crédito Agrícola ou a AJAP.
Afinal, há 100 anos que damos 100% pelos
nossos Clientes e pela Agricultura.
Para mais informações, consulta www.creditoagricola.pt
ou www.ajap.pt
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Investe nas melhores vantagens

CA Seguros
Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A.,
Rua de Campolide nº 372 – 3 Dtº | 1070-040 Lisboa
Tel. (+351) 213 806 000 – 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 17h30
Fax (+351) 213 806 001
M.C.R.C. de Lisboa e Pessoa Colectiva n.º 503 384 089
Capital Social € 18.000.000
Crédito Agrícola Vida
Companhia de Seguros, S.A.
Rua Castilho nº 233, 7º piso
1099-004 Lisboa
Tel. 211 111 800 – 2ª a 6ª feira, das 08h30 às 17h30 | Fax 211 111 801
M.C.R.C. de Lisboa e Pessoa Colectiva nº 504 405 489
Capital Social €15.000.000
Os seguros CA Tractores e Máquinas Agrícolas, CA Acidentes Pessoais,
CA Automóvel, CA Comércio e Serviços, CA Energias Renováveis,
CA Responsabilidade Civil de Exploração, CA Pecuária, CA Colheiras e CA
Incêndio são produtos da empresa participada Crédito Agrícola Seguros,
Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A..
Os seguros que complementam a solução CA Negócios: CA Empresa
Viva, CA Pessoas Chave e CA Pessoas Chave (crédito), e os Seguros de
Capitalização e Fundos de Pensões Empresas são produtos da empresa
participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A..

CA Jovens Agricultores
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A Caixa Central e as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo estão inscritas
no Instituto de Seguros de Portugal como Mediadores de Seguros
Ligados e autorizadas pelo mesmo a exercer actividade no Ramo de
Seguros Vida e Não Vida.
A CA Seguros e a CA Vida não conferiram poderes à Caixa Central
nem às Caixas de Crédito Agrícola Mútuo para celebrar contractos
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 não
assumem a cobertura de riscos, sendo estes assumidos pela
CA Seguros e CA Vida nos respectivos produtos.

AJAP – Associação dos Jovens
Agricultores de Portugal
Rua D. Pedro V, 108, 2º | 1269-128 Lisboa.
Tel. 213244970 | Email ajap@ajap.pt
NIPC 501396934
O acesso às condições especiais da parceria estabelecida entre o
Crédito Agrícola e a AJAP está reservado aos associados ou membros
da AJAP cuja candidatura seja aprovada pelo Crédito Agrícola e que
abram conta de depósitos à ordem junto de Instituição de Crédito
pertencente ao Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo e nela
domiciliem os pagamentos a fornecedores, adiram, activem e utilizem
o serviço de homebanking “On-line Empresas”, designadamente para
o pagamento/ domiciliação de ordenados e para a domiciliação de
despesas periódicas e subscrevam cartão de débito comercializado
pelo Crédito Agrícola. O acesso a qualquer condição especial
dependerá em todos os casos da aprovação do Crédito Agrícola e do
preenchimento dos requisitos que o mesmo imponha.

Esta informação não dispensa a consulta das condições completas
dos produtos, da informação pré-contratual e contratual legalmente
exigida e das informações fundamentais, destinadas ao Investidor de
Fundos de Pensões Abertos de adesão individual, que se encontram
disponíveis para condulta nas Agências do Crédito Agrícola, em
www.creditoagricola.pt ou em www.cmvm.pt.
Faça uma opção consciente e responsável. Condições de financiamento
sujeitas à aprovação de cada Caixa de Crédito Agrícola Mútuo.
Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL
Pessoa colectiva nº 501 464 301, com sede na Rua Castilho nº 233, 233 A,
em Lisboa. Tel. 213 860 006 | 213 809 900 | Fax 213 870 840

O Crédito Agrícola
e a AJAP apoiAM os jovens
agricultores cá da terra

A parceria ideal para o teu negócio

Benefícios na expansão para novos mercados

Soluções para jovens agricultores CA

Crédito à Tesouraria, para fazer face às necessidades normais
da actividade/tesouraria da tua Empresa com condições preferenciais:

O Crédito Agrícola e a AJAP são agora parceiros
no apoio aos Jovens Agricultores cá da terra.
Juntos desenvolvemos soluções específicas para
a Agricultura e Agro-indústria. Com uma vasta
oferta de produtos e serviços, apoiamos todas
as necessidades de um Jovem Agricultor, desde
a fase de instalação e arranque até à fase de
crescimento e/ou expansão para novos mercados.

•CA Tesouraria – solução de gestão de pagamentos, que permite
assegurar aos teus fornecedores o recebimento na data de
vencimento e a possibilidade de antecipar fundos:

ofertas CA
Gestão do dia-a-dia
• Conta à Ordem Empresas, permite uma gestão corrente
das disponibilidades da tua Empresa, com liquidez total
e flexibilidade de movimentação e consulta;
• Cartões Visa Electron e Cartões Clube A (débito ou crédito Associados CA) para utilizares sempre que precisares;
• Cartão CA Buffet é um cartão bancário pré-pago que serve para
as Empresas e Jovens Agrícultores efectuarem o pagamento
do subsídio de alimentação aos teus Colaboradores, usufruindo
ambos de benefícios fiscais em sede de TSU;
• On-line Empresas, para acederes às contas da tua Empresa
de forma rápida e segura.

Aplicações
•D
 epósitos a Prazo;
•S
 eguros de Capitalização;
• F undos de Pensões Empresas.

Financiamento
A tua Empresa poderá beneficiar de uma prestação mais reduzida
em função do relacionamento comercial com o Crédito Agrícola.

- Enquanto Comprador, agendar o pagamento das facturas aos teus
fornecedores, que permite também aos mesmos receber mais cedo;
- Enquanto Vendedor, obter a antecipação dos valores das facturas
devidas pelos seus clientes, através do limite de Crédito Conta Corrente
CA Tesouraria.

Proteje os teus investimentos
• Crédito à internacionalização do sector Agrícola, para apoiar
a exportação, através da participação em feiras, procura de
mercados exportadores e colóquios internacionais;
• Crédito a Empresas exportadoras do sector Agrícola (Trade
Finance) para financiar a actividade exportadora:
- Créditos Documentários de Exportação;
- Remessas Documentárias de Exportação.

Crédito Especializado – Leasing
• Leasing Mobiliário – Financiamento para aquisição de bens móveis:
- Viaturas Automóveis;
- Outros Equipamentos (máquinas agrícolas).
• Leasing Imobiliário - Financiamento para aquisição de bens
imóveis (explorações agrícolas, instalação de agro-indústrias,
armazéns, escritórios, espaços comerciais).

• Conta Corrente Caucionada, destina-se a financiar necessidades
pontuais de tesouraria, ligadas à actividade corrente das Empresas
e consiste na atribuição de um limite de crédito através de uma Conta
Corrente por um prazo determinado e, eventualmente, renovável;
•L
 inha de Crédito de Curto Prazo para Antecipação de Ajudas
ao Rendimento;
•C
 rédito à aquisição de factores de produção, para aquisição
de factores de produção agrícola (sementes, adubos, fertilizantes);
Crédito ao Investimento, que permite o financiamento de
médio e longo prazo para aquisição de imóveis, de equipamentos,
de efectivos pecuários e factores de produção, destinados à normal
actividade das empresas e empresários agrícolas.
•C
 rédito à manutenção e reparação de equipamentos agrícolas,
(tractores, máquinas e equipamentos agro-industriais);
•C
 rédito à aquisição de máquinas e de equipamentos agrícolas
e agro-industriais, para a aquisição de máquinas novas;
•C
 rédito ao Investimento fundiário, para a aquisição de Prédios
Rústicos e /ou Explorações Agrícolas;

Negócio Internacional
•C
 rédito à produção para a internacionalização, cujo objectivo
é o financiamento do fabrico para exportação, incluindo a compra
da matéria-prima e produção dos bens a exportar;

Linhas de Crédito Protocoladas
Acesso às condições dos protocolos de financiamento estabelecidos
entre o Crédito Agrícola, entidades oficiais e Sociedades de Garantia
Mútua, destinados ao sector Agrícola e Agro-industrial.

Protecção
Connosco o teu negócio está seguro
O teu trabalho é a tua vida, por isso proteje ambos através
das diversas Soluções de Protecção:
Seguros Não Vida
• CA Tractores e Máquinas Agrícolas;
• CA Acidentes Pessoais;
• CA Automóvel;
• CA Comércio e Serviços;
• CA Energias Renováveis;
• CA Responsabilidade Civil Exploração;
• CA Pecuária;
• CA Colheiras;
• CA Incêndio.
Seguros Vida
• CA Empresa Viva;
• CA Pessoa Chave;
• CA Pessoa Chave (Crédito).

