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PROTOCOLO CAIXA

CONDIÇÕES PREFERENCIAIS.

CONFIE NA CAIXA.

CONDIÇÕES PREFERENCIAIS 
No âmbito do Protocolo celebrado, a Caixa disponibiliza-lhe vantagens e condições preferenciais. 

Basta aderir à Conta Caixa, nas versões M, L ou Caixazul, domiciliar o ordenado e utilizar os cartões de débito e de crédito, nos 
últimos 3 meses, para beneficiar de condições preferenciais nas soluções de financiamento da Caixa: 
• Crédito Habitação – Redução de 0,25 p.p. no spread, em novas operações – TAEG de 3,0% | TAEG de 2,5%(1) 

• Crédito Automóvel “Amigo do ambiente” – redução de 0,25 p.p. no spread em novas operações – TAEG de 8,8%(2) 
• Crédito Pessoal Multifinalidade (superior a 5.000€) – redução de 0,25 p.p. no spread em novas operações – TAEG de 

13,0%(3) 

O QUE É A CONTA CAIXA
É uma solução multiproduto constituída por uma conta à ordem, cartões de crédito e débito, transferências e seguros. Por um 
valor fixo mensal inferior à aquisição avulsa dos produtos, tem um conjunto de benefícios.

(1) TAEG de 3,0% | Exemplo para um consumidor com 30 anos| Financiamento de 70.000,00 €, com hipoteca| Valor de avaliação de 117.000,00 € | 30 
anos| TAN variável de 2,209 % | Euribor a 12M -0,191%, (em março de 2018) mais spread de 2,400% | 360 prestações mensais de 266,11 € | Comissões 
e despesas iniciais no montante de 1.287,83 € | Comissões e despesas mensais de 6,76 € (inclui imposto de selo)| Prémio do seguro de vida mensal 
médio de 11,07 € | Prémio de seguro multirriscos anual de 65,23 € | MTIC 105.464,75 €

 TAEG de 2,5% | Com detenção dos seguintes produtos: Cartão de débito e  Cartão de crédito, com utilização nos últimos 3 meses; Caixadirecta; 
Domiciliação de Rendimentos e Seguro de Vida e Multirriscos da “Fidelidade - Companhia de Seguros, S. A.” TAN variável de 1,709% | Euribor a 12M 
-0,191% (em março de 2018) mais spread de 1,900%| 360 prestações mensais de 248,67 € | Prémio do seguro de vida mensal médio de 10,72 € | MTIC 
99.057,38 €.

 
(2) TAEG de 8,8% calculada com base numa TAN de 6,684% (Euribor 12M: (-0,191%) + 6,875%), em abril de 2018, para um crédito de 25.000 €, 

com prazo de reembolso de 48 meses.  Exemplo para operação com finalidade financiamento de automóvel novo “Amigo do ambiente”, para cliente com 
rendimento domiciliado, serviço Caixadirecta, cartão de crédito e débito com utilização nos últimos 3 meses. Prestação mensal: 603,17 €. Montante total 
imputado ao consumidor: 29.436,04 €. Inclui  comissões iniciais de 225,00 €, comissão mensal de 2,50 € e Imposto do Selo sobre a utilização do Crédito, 
sobre os juros e sobre as comissões.

 
(3) TAEG de 13,0% calculada com base numa TAN de 10,359% (Euribor 12M: (-0,191%) + 10,550%), em abril de 2018, para um crédito de 20.000 €, 

com prazo de reembolso de 120 meses. Inclui seguro de vida  para cliente com 30 anos de idade. Exemplo para operação com finalidade lazer, para cliente 
com rendimento domiciliado, serviço Caixadirecta, cartão de crédito e débito com utilização nos últimos 3 meses. Prestação mensal: 277,80 €. Montante 
total imputado ao consumidor: 33.952,92 €. Inclui  comissões iniciais de 400,00 €, comissão mensal de 2,50 € e Imposto do Selo sobre a utilização do 
Crédito, sobre os juros e sobre as comissões.



Inclui

• Comissão de manutenção da conta à ordem;
• Anuidades de cartões;
• Transferências online;
• Descontos e ofertas em Seguros e outros produtos e serviços, como no Crédito Habitação.

Vantagens nos custos bancários

Através de uma comissão mensal única, em vez de várias comissões individuais cobradas ao longo do ano, consegue poupar 
nos custos bancários. Veja como em www.cgd.pt.

Bonificação da comissão mensal

Pode beneficiar de bonificação da comissão mensal se tiver na Caixa domiciliação de rendimento ou património financeiro igual 
ou superior a 5.000€. 

ESCOLHA A CONTA CAIXA À SUA MEDIDA CONTA

M
CONTA

L
CONTA

CAIXAZULO QUE INCLUI

Conta à Ordem 1 1 1

Transferências online no Caixadirecta, zona SEPA, não urgentes até 3€/mês ilimitadas ilimitadas

Cartão de Débito 2 cartões
(2 Titulares)

2 cartões
(2 Titulares)

2 cartões
(2 Titulares)

Cartão de Crédito até 2 cartões (3)

(exceto Gold e Platina) 
até 2 cartões (3)

(exceto Platina)
até 2 cartões (3)

(exceto Platina)

Seguro de Acidentes Pessoais (4) associado aos Cartões Caixa

Seguro de Assistência ao Lar (5) 

GESTOR CLIENTE 

Com domiciliação de rendimentos ou património financeiro igual ou superior 
a 5.000€ 4€/mês 7€/mês

Sem domiciliação de rendimentos ou património financeiro igual ou superior a 
5.000€ 6€/mês 9€/mês

Exclusivo para clientes Caixazul 7€/mês

DESCONTOS NA SUBSCRIÇÃO DE SEGUROS (4) (para titulares das Contas M e L)

Saúde
Seguros Multicare - desconto 1%

Cartões Multicare - desconto 3%

Acidentes Pessoais Caixa Proteção Pessoal, Caixa Proteção Aventura e Seguro de Viagem - desconto 3% 

Acidentes Trabalho Empregada doméstica - desconto 3%

Multirriscos 
Habitação

Seguro Casa - desconto 12,5%

Pack Recheio - voucher 3 consultas nutrição, atribuído nas condições indicadas em www.cgd.pt

Auto Liber 3G (todos os planos) - voucher desconto 10% nos preços de produtos e serviços, em oficinas 
recomendadas, atribuído nas condições indicadas em www.cgd.pt

Vida Caixa Proteção Vida, Caixa Proteção Familiar e Caixa Woman - desconto 1%

Nota: Os descontos indicados incidem sobre o prémio comercial
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Conheça todas as vantagens da Conta Caixa em cgd.pt ou numa agência da Caixa.

DESCONTOS E VANTAGENS EM PARCEIROS

Em viagens, lazer, moda, electrodomésticos - em vantagenscaixa.pt e com a utilização dos cartões Caixa

OFERTA CRÉDITO HABITAÇÃO

100€ Em cartão de crédito se aderir à Conta Caixa e contratar um Crédito Habitação na Caixa (6)

PRODUTOS PARA O DIA-A-DIA

Caixaordenado (7) Possibilidade de anticipar até 100% o ordenado. TAEG 15,3%

Poupança 
automática 

Transferências e agendamentos, arredondamentos em cartões

APP Caixa Plim Para pequenos pagamentos

COMO ADERIR
É simples. Pode aderir online no Caixadirecta (área Contas), ou em qualquer agência da Caixa. 

Se já é cliente Caixa, basta associar os seus cartões de débito e crédito e o Caixadirecta, à Conta Caixa que escolher.

Contacte-me para mais informações. Em alternativa, ligue 707 24 24 24 disponível 24h por dia, todos os dias do ano.

(3) Cartão principal e cartão adicional nos casos de cartão Caixa Classic (Conta M), e Caixa Classic ou Caixa Gold (Conta L).
(4) Produtos da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., comercializados através da CGD, Av João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, na qualidade de Mediador de Seguros 

Ligado, registado na ASF, em 20 de setembro de 2007, e autorizado a exercer atividade nos Ramos de Seguros de Vida e Não Vida com a Fidelidade – Companhia 
de Seguros S.A. Os dados do registo estão disponíveis em www.asf.com.pt. Enquanto mediador, a CGD não assume a cobertura dos riscos, 
não está autorizada a receber prémios nem a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador. 

 Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
(5) Para a morada do titular da Conta L ou Conta Caixazul, situada em Portugal. Este é um seguro de grupo não contributivo da Fidelidade Assistência –  Companhia 

de Seguros, S.A., em que a CGD é o tomador do seguro.
(6) Oferta não acumulável, reservando-se a Caixa o direito de cessar esta oferta antecipadamente e sem aviso prévio.
(7) TAEG 15,3%, para uma utilização de crédito de 1.500€ pelo prazo de 3 meses, calculada com base na TAN 13,80%. Contratado separadamente. Não são 

cobrados juros até 0,55€. A adesão está dependente da análise e decisão da Caixa.


