
SEGUROS**

Pensando na sua segurança e na da sua família, o Cartão 
Caixa ITIC FNE coloca ao seu dispor um seguro de Acidentes 
Pessoais, do qual destacamos algumas coberturas:

• Acidentes pessoais em viagem;
• Assistência ao veículo e seus ocupantes;
• Gastos abusivos.

A informação constante deste folheto sobre os seguros nele 
referidos não dispensa a consulta da informação pré-contratual 
e contratual legalmente exigida que pode ser obtida em qualquer 
agência da Caixa.

** Seguros da Fidelidade-Companhia de Seguros, S.A., 
comercializado através da Caixa Geral de Depósitos, S.A, 
na qualidade de mediador de seguros. A Caixa Geral 
de Depósitos, SA, doravante apenas CGD, pessoa coletiva 
n.º 500960046, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, com o capital social de 5.900.000.000,00 €, 
com sede na Avenida João XXI, n.º 63, 1000-300 Lisboa, 
solicitou, em 19 de setembro de 2007, a sua inscrição no Instituto 
de Seguros de Portugal, na categoria de Mediador de Seguros 
Ligado, nos Ramos de Seguros de Vida e Não Vida e respetiva 
autorização para trabalhar com a Fidelidade – Companhia 
de Seguros, SA., encontrando-se registada sob o n.º 207186041. 
Os dados da CGD, enquanto Mediador de Seguros, estão 
disponíveis e podem ser consultados no sítio do Instituto 
de Seguros de Portugal (www.isp.pt). A CGD, enquanto mediador, 
não tem poderes para celebrar contratos de seguro em nome 
do Segurador, nem assume a cobertura dos riscos. A CGD, 
enquanto mediador de seguros ligado, não tem poderes 
de cobrança, embora enquanto instituição bancária possa 
executar as operações próprias desta atividade, designadamente, 
as operações de débito em conta ou transferência bancária 
autorizadas pelo respetivo titular.

Vantagens na Caixa. Com Certeza.

A CAIXA APLICA-SE E DÁ 
VANTAGENS A QUEM 
SE DEDICA A ENSINAR.

CARTÃO CAIXA ITIC FNE
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Para mais informações ligue 707 24 24 24 (24 horas por dia/todos 
os dias do ano), dirija-se a qualquer agência da Caixa ou descubra 
mais em www.cgd.pt.

TAEG DE 23,1%
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LINHA SAÚDE(*)
Para despesas de saúde, o cartão Caixa ITIC FNE disponibiliza 
uma linha de crédito especial com as seguintes características: 

• Pagamentos a 12 meses; 
• Taxa de 9% (TAN); 
• Compra mínima de 100 € com o cartão FNE. 

(*) TAEG de 11,6%, na modalidade de pagamentos fracionados, 
para um montante de 1.500 €, com reembolso a 12 meses, 
à TAN de 9,0%, prestação mensal de 131,63 € e um montante 
total imputado ao consumidor de 1.590,58 €.

Nota: Para ativar a linha de pagamento das despesas de saúde 
o Cliente deverá apresentar, numa Agência da CGD, o recibo 
do pagamento da despesa de saúde pago com o cartão FNE.

SUBSCRIÇÃO FÁCIL
Para aderir a um cartão FNE dirija-se a uma agência da Caixa 
e leve consigo:

• o BI/CC;
• NIF;
• Fotografia tipo passe;
• Comprovativo de morada;
• Comprovativo de sócio da FNE;
• Comprovativo de profissão.

DESCONTOS NA AGÊNCIA 
DE VIAGENS TAGUS
Como titular do Cartão Caixa ITIC FNE, tem descontos 
na aquisição de vários serviços na Agência de Viagens Tagus.

Para saber mais, ligue para o serviço de apoio da Tagus, através 
do número 707 22 00 00, disponível de 2ª a 6ª feira, das 9:00 
às 19:00 e Sábados das 10:00 às 15:00, ou consulte-nos 
em www.vantagenscaixa.pt, onde pode verificar todos 
os benefícios e parceiros que este cartão lhe oferece.

UM CARTÃO QUE POUPA
O SEU DINHEIRO
Com o Cartão Caixa ITIC FNE* (International Teacher Identity Card),
ser professor tem muitas vantagens. Trata-se de um cartão 
de crédito exclusivo para professores associados FNE que reúne
o reconhecimento internacional do estatuto de professor e o acesso
a um conjunto de descontos em Portugal e no estrangeiro. 
Um cartão multifuncional, com vertente de crédito e de identificação,
que lhe permite poupar e obter descontos e benefícios, 
nomeadamente nas seguintes áreas: viagens, cultura, educação, 
entretenimento e informática.

*TAEG de 23,1% para um montante de 1.500 € com reembolso 
a 12 meses, à TAN de 19,50%.

VANTAGENS EXCLUSIVAS
PARA OS ASSOCIADOS DA FNE
O cartão Caixa ITIC FNE é destinado, exclusivamente, a docentes 
que sejam associados da Federação Nacional de Educação 
proporcionando-lhes ainda mais vantagens:

• um Programa de Cashback automático que contribui para 
 o fundo de pensões associado ao reverter automaticamente até 

1,5% do montante de compras que efetuar com o cartão. Trata-se 
de um programa de fidelização inovador, no qual todas as compras 
efetuadas com o cartão darão origem a um valor de cashback, 
numa base mensal, segundo os escalões assim definidos:

(a) Com um limite máximo mensal de 20 €. 

O cálculo é efetuado compra a compra, sendo que a percentagem 
de devolução a aplicar em cada compra é apurada em função 
do volume acumulado no período, por escalão, até à data 
dessa compra.

• Em alternativa ao Programa de Cashback automático poderá 
optar por um Seguro de Saúde Multicare - Activcare Geral**
com as seguintes coberturas: Capital Diário por Internamento 
Hospitalar, Ambulatório e Estomatologia.

DESCONTOS SÓ PARA PROFESSORES
Para além dos descontos e benefícios o cartão ITIC FNE 
permite-lhe ainda:

• Possibilidade de beneficiar da isenção total das anuidades 
 do cartão (com exceção à 1ª anuidade), desde que efetue, 
 em média, um volume mensal de compras ou levantamentos 

a crédito de valor igual ou superior a 300 € (3.600 €/ano); 
Se optar pelo Programa de Cashback para o fundo de pensões 
e fizer uma compra com o cartão nos primeiros 45 dias após 
a sua emissão é-lhe devolvida a 1ª anuidade;

• Beneficiar de uma maior segurança e personalização, através 
de fotografia digitalizada no cartão;

• Efetuar pagamentos e levantamentos a crédito, em mais 
 de 22 milhões de estabelecimentos em todo o mundo e em mais 

de 700 mil caixas automáticas;
• Aceder à sua conta à ordem, no serviço Caixautomática.

Conheça em pormenor as vantagens que o Cartão Caixa ITIC 
FNE reserva para si em www.cgd.pt e veja até onde poderá ir 
com o seu novo cartão. Verifique em www.vantagenscaixa.pt 
e www.isic.org todos os benefícios e parceiros que este cartão 
lhe oferece.

MODALIDADE DE PAGAMENTOS 
FRACIONADOS
O Cartão Caixa ITIC FNE dá acesso imediato a uma linha de crédito 
suplementar, de valor correspondente a 75% do limite de crédito 
do seu cartão, que lhe permite fracionar o pagamento de despesas 
de maior valor realizadas, libertando o saldo para as compras 
habituais. O pagamento pode ser efetuado em prestações fixas, 
num prazo de 6 a 48 meses, com taxa de juro reduzida.

TAEG de 18,8% na modalidade de pagamentos fracionados, 
para um montante de 1.500 €, com reembolso a 12 meses, à TAN 
de 15,0%, prestação mensal de 135,39 € e um montante total 
imputado ao consumidor de 1.643,12 €.

Prazo de Pagamento Taxa 
de Juro

Valor min.
da compra

Limite de crédito nos
Pagamentos Fracionados

Pagamentos Fracionados

12, 18, 24, 36
ou 48 meses

6 meses
75% do plafond

do cartão

15%

15%

50 EUR

250 EUR

De 100 a 499,99 EUR De 500 a 999,99 EUR Acima de 999,99 EUR

0,6% 1% 1,5% (a)

Escalões de Faturação Mensal (Distribuição em base mensal)
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