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Produto

CA CORPORATE DEBIT

Modalidade

Cartão de Débito

Destinatários

Moeda

•

Empresas

•

ENI’s

•

Profissionais Liberais

Euros
O CA CORPORATE DEBIT permite ao seu titular efectuar um conjunto de
operações na conta de depósitos à ordem associada ao cartão, de entre as
quais se destacam:

Utilização

•

Compras;

•

Levantamentos de numerário nas caixas automáticas;

•

Depósitos de numerário e valores nas caixas automáticas;

•

Pagamentos;

•

Consulta de saldos e movimentos de conta;

•

Transferências interbancárias.

O CA CORPORATE DEBIT poderá ser utilizado nos sistemas de pagamento
referidos na continuidade:
• Em Portugal:
Sistema de Pagamento

•

Balcão 24;

•

Multibanco;

•

Mastercard.

• No Estrangeiro:
•

Mastercard.

O CA CORPORATE tem incorporado a tecnologia contactless, através da
qual permite ao seu titular efectuar o pagamento das suas compras de
Outras Características

valor até € 20, sem contacto, bastando que confirme o valor a pagar e

Página 1

aproxime o cartão do terminal de pagamento automático.

Elaborado por:
Direcção de Produtos

Versão:
1.0

Entrada em Vigor:
14 de Maio de 2018

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Os cartões são enviados com a vertente contactless inactiva. A
funcionalidade fica activa após a realização de uma primeira compra, num
terminal de pagamento, introduzindo o cartão e digitando o código
pessoal.
Quando atingir um montante de € 60 em pagamentos sem utilização de
código, é solicitada a introdução do código pessoal na transacção seguinte.
Nas transacções cujo valor é superior a € 20, poderá igualmente ser
utilizado a tecnologia contactless, sendo requisito obrigatório a introdução
do código pessoal (PIN) para a validação da transacção.
Os encargos e comissões inerentes ao CA CORPORATE constam no anexo I
das condições gerais, assim como, no Preçário de Cliente em vigor.
Os encargos e comissões são liquidados por débito da conta associada ao
Encargos e Comissões

cartão.
As anuidades são lançadas nos meses correspondentes ao mês de emissão
do cartão.
•

Descontos em combustível:

O CA CORPORATE permite ao titular um desconto de € 0,11 por litro, nos
postos aderentes PRIO, aplicado sobre o preço de referência. Este
desconto não é acumulável, com outro(s) desconto(s) da Prio em bomba,
Programa de Loyalty

usufruindo o titular do cartão CA CORPORATE de apenas um desconto de
€ 0,11 por litro em qualquer circunstância. O pagamento da compra tem
obrigatoriamente que ser realizado com o cartão em causa.
A lista de postos PRIO aderentes pode ser consultada a qualquer momento
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no site institucional do CA.
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