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C) a comissão de cessão de créditos CA Tesouraria (Agência) é 

de valor mais elevado do que a comissão de cessão de créditos 

CA Tesouraria (On-Line); ---------------------------------------------------- 

declara o Fornecedor abaixo assinado que é de sua livre e 

esclarecida vontade subscrever o presente documento, sendo 

para si claro e inequívoco que ao fazê-lo se encontra a aderir ao 

serviço de antecipação casuística do valor de factura por cessão 

de crédito CA Tesouraria do Crédito Agrícola para Fornecedores 

não aderentes do serviço ON-LINE EMPRESAS, solicitando, 

expressamente e sem reservas, que o Crédito Agrícola o registe 

enquanto Fornecedor Não Aderente, a fim de que e pelos meios 

infra indicados possa solicitar casuisticamente a antecipação do 

valor de qualquer factura que qualquer Cliente seu haja 

agendado para pagamento no seu CA Tesouraria. ------------------- 

Para solicitar a antecipação do valor de qualquer factura 

agendada pelo seu Cliente, bastará ao Fornecedor Não 

Aderente já registado proceder de acordo com um dos seguintes 

meios que, livremente, escolherá: (i) envio de email para o 

endereço linhadirecta@creditoagricola.pt com o detalhe da 

factura a ser antecipada e a confirmação dos seus dados de 

Fornecedor, nomeadamente o IBAN e BIC/SWIFT e o endereço 

de email, e com a seguinte declaração: “Solicitamos a 

antecipação por cessão de créditos do valor da nossa factura 

cujo detalhe consta no vosso email infra, devendo ser creditado 

no nosso IBAN e BIC/SWIFT o valor da antecipação que 

corresponderá ao valor liquido da factura, descontado da 

respectiva comissão cessão de crédito CA Tesouraria (Agência). 

Expressamente reconhecemos, uma vez efectuado aquele 

crédito no nosso IBAN, que nada mais nos é devido quer pelo 

Crédito Agrícola, quer pelo destinatário da factura, no que a ela 

diz respeito, cedendo, expressamente e sem reservas, o crédito 

emergente dessa factura ao Crédito Agrícola.” ou (ii) 

preenchimento do formulário para antecipação de valor de 

factura constante em www.creditoagricola.pt 

(EMPRESAS/SERVIÇOS/CA TESOURARIA). ------------------------- 

Mais reconhece o Fornecedor que o presente serviço de 

antecipação por cessão de créditos só estará disponível, após o 

sexto dia corrido, contado a partir do agendamento da factura 

pelo seu destinatário e Cliente, data até à qual, o agendamento 

pode ser cancelado e, havendo cancelamento, o Crédito 

Agrícola não poderá efectuar a antecipação do seu valor ao 

Fornecedor. ---------------------------------------------------------------------- 

Também reconhece o Fornecedor expressamente que a 

disponibilização do serviço de antecipação de valor de factura 

por cessão de crédito ao Fornecedor, permite que o Crédito 

Agrícola, ao seu mero pedido nos termos e condições supra 

expressas, efectue a antecipação, podendo, no entanto, caso 

sobrevenham impedimentos de natureza técnica, jurídica, legal, 

regulamentar, administrativa e/ou judicial recusar-se a efectuar 

essa antecipação, ainda que, aparentemente, todos os requisitos 

estabelecidos nesta declaração para que a antecipação fosse 

efectuada estejam cumpridos pelo Fornecedor. ----------------------- 

 

 

 

Localidade e data,  

 

 

 

 

O Fornecedor 

 

Assinaturas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(reconhecidas na qualidade e com poderes para o acto) 

 

(No caso de entidades estrangeiras o reconhecimento pode ser 

dispensado, desde que venha acompanhada esta declaração de 

declaração emitida pelo Banco a que o IBAN e BIC/SWIFT do 

Fornecedor pertence ou Banco de 1ª Ordem da Nacionalidade 

do Fornecedor, atestando que as assinaturas conferem com a 

ficha de assinaturas e que as pessoas têm poderes e qualidade 

para assinar a declaração) 
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