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A partir de hoje
tudo conta.
E agora?
Tens uma Conta à Ordem na Caixa.
Ativa os restantes produtos e serviços que precisas do teu Banco.

Cartão Caixa IU

Caixadirecta

Caixa ISIC
(TAEG 15,6%)*

Conta
Caixapoupança

Levanta dinheiro,
paga uma conta
no Multibanco, ou
faz as compras na
tua loja preferida.

Vai à Caixa
enquanto o teu
professor não
chega, na app ou
no cgd.pt.

Quando fores para
o estrangeiro,
aproveita os
descontos deste
cartão de crédito.

Prepara já o teu
futuro e torna a
poupança uma
rotina.

App Caixa Easy
Transfere dinheiro
para os teus
amigos ou faz
as tuas compras
online.

Instruções de Ativação
CARTÃO CAIXA IU

Outras Operações
Vais receber um SMS com o teu número de conta e só depois é que podes ativar o cartão de débito.
Para ativá-lo, é só fazeres uma operação numa máquina Multibanco.
Recomendamos que seja a alteração do código do cartão, para um que consigas memorizar.

Digita o código que foi
entregue com o cartão

Outras Operações

Alteração do
Código Secreto

Escolhe “Outras Operações”

Digita o novo código e confirma

Alteração do
Código Secreto
Depois da primeira operação na máquina Multibanco,
o cartão já pode ser utilizado em compras, levantamentos,
Outras
pagamentos
de Operações
serviços, entre outras operações.

CAIXADIRECTA
1.

Fiz o registo na App Caixa Easy
Então é ainda mais fácil. Vais receber um SMS a confirmar que o Caixadirecta está ativo e podes logo
começar utilizar na app ou em cgd.pt.
Alteração do
2. Não fiz o registo na App Caixa Easy
Código Secreto
Vais receber o Código de acesso (será enviado por SMS) e o número de Contrato (enviado para o email).
Depois é só utilizares estes acessos para a app Caixa Easy e para o Caixadirecta na app ou cgd.pt.
3. Não recebeste o código de acesso
Não há problema! Após receberes o número de contrato (enviado por email) vai a uma máquina Multibanco
com o teu cartão e segue as instruções:
1. Insere o Cartão e introduz o código
2. Escolhe “Recuperar Acesso” e “Continuar”
3. Introduz o Nº telemóvel e confirma com a tecla Verde
4. Introduz o código verificação que recebeste no teu telemóvel e confirma com a tecla Verde
5. Escolhe “Continuar”
É emitido o talão com o número de Contrato e o Código de acesso é enviado por SMS.
Agora já podes começar a utilizar o serviço Caixadirecta e podes fazê-lo através da App Caixa Easy.

CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA ISIC (TAEG 15,6%)*
Se aderiste ao Cartão Caixa ISIC, entra em www.cgd.pt e ativa-o no Caixadirecta**:
1. Introduz o teu Contrato e Código de acesso no Caixadirecta
2. Escolhe “Cartões”
3. Escolhe “Ativar”
Quando ativares o cartão, podes aceder ao plafond de crédito de 150€ que te foi atribuído.
Utiliza o crédito de forma responsável.
*TAEG 15,6% para um limite de crédito de 1.500 €, com reembolso a 12 meses, à TAN de 14,30%.
**Não consegues fazer a ativação na app Caixadirecta.

CONTA CAIXAPOUPANÇA
Se
1.
2.
3.

subscreveste a conta Caixapoupança poupar ficou mais simples.
Introduz o Contrato e Código de acesso no Caixadirecta
Escolhe “Transferências e Pagamentos”
Escolhe “Transferências” e nos dados de transferência seleciona a tua conta Caixapoupança e o valor que
pretendes transferir da tua conta à ordem para a poupança.

808 212 213
Se tiveres dúvidas, liga-nos e fala connosco.
(24 horas, todos os dias do ano - custo de chamada local de acordo com o tarifário da tua operadora)

Caixa. Para todos e para cada um.
Caixa Geral de Depósitos, S.A.

