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0 INSTRUÇÕES DE ATIVAÇÃO

ATIVA A TUA VIDA ACADÉMICA

SEGUE AS INSTRUÇÕES.

INSTRUÇÕES DE ATIVAÇÃO
Após receberes o SMS com a indicação do número de conta associado ao teu cartão de débito, 
segue as seguintes instruções para ativares os restantes produtos e serviços da Caixa.

CONTA À ORDEM
A conta à ordem é a base da tua relação com a Caixa. Com esta conta, podes 
efetuar um conjunto de operações úteis para a tua gestão financeira:
• Levantamentos e pagamentos – com o cartão de débito podes efetuar 

levantamentos da tua conta em qualquer máquina Multibanco ou Caixautomática 
e  efetuar pagamentos em qualquer estabelecimento comercial

• Transferências – podes efetuar transferências da tua conta para outras contas 
utilizando o teu cartão de débito ou o serviço Caixadirecta

• Depósitos – no balcão, por transferência ou através da rede privativa Caixautomática podes reforçar a tua conta sempre 
que necessitares

• Associar novos produtos ou serviços (p.e. Depósitos a prazo ou Conta Poupança).

Podes consultar os movimentos da tua conta através do serviço Caixadirecta (on-line, App, telefone).  

CARTÃO DE DÉBITO
Se recebeste o cartão de débito, para que o mesmo fique ativo é necessário efetuar primeiro uma operação numa máquina 
Multibanco.

Por exemplo, alterar o código do cartão:
1. Introduzir o cartão de débito
2. Digitar o PIN (código) que foi entregue junto com o cartão
3. Escolher “Outras Operações”
4. Escolher “Alterar código do cartão”
5. Digitar o novo código para o cartão e repetir esta operação.

A partir de agora o cartão já pode ser utilizado em compras, levantamentos, pagamentos de serviços, entre outras operações.

“Tenho em mim todos os sonhos do mundo”
Fernando Pessoa



CONFIANÇA FEITA DE CERTEZAS.

SERVIÇO CAIXADIRECTA
Tens três opções para ativar o serviço Caixadirecta e acederes à tua conta através do telemóvel, tablet,  Smartwatch ou PC:
1 - Se instalaste a App Caixadirecta no momento do Atendimento e fizeste o pré-registo escolhendo o teu código de acesso, 

espera pelo SMS a informar que o serviço está ativo para começares a utilizar a App
2 - Se não instalaste a App no momento do atendimento, vais receber um SMS com o código de acesso e posteriormente 

será enviado por email o n.º de contrato para poderes começar a utilizar o serviço 
3 - Se, por algum acaso, não recebeste o SMS com o código de acesso, após receberes o teu número de contrato, podes ir 

a uma agência da Caixa com o teu novo cartão e seguir estas instruções para que o serviço fique ativo:

Utiliza uma máquina da rede privativa Caixautomática
• Insere o teu novo cartão
• Introduz o PIN do cartão
• Seleciona a opção “Outras operações” 
• Seleciona “Caixadirecta”
• Seleciona “Ativar”
• Escolhe o teu código de acesso (6 dígitos).

Depois de finalizares esta operação podes começar a utilizar o Caixadirecta através da App ou em cgd.pt.

CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA ISIC (TAEG 15,5%)
Se subscreveste o Cartão Caixa ISIC, ativa-o no serviço Caixadirecta no teu PC, na opção “Ativar” no menu de Cartões, ou 
dirige-te a uma agência da Caixa.

Quando ativares o cartão, podes aceder ao plafond de crédito de 150€ que te foi atribuído.

Utiliza o crédito de forma responsável.

TAEG de 15,5% para um limite de crédito de 1.500 € com reembolso a 12 meses à TAN de 14,20%.

CAIXAPOUPANÇA
Se subscreveste a conta Caixapoupança, poupar ficou mais simples:

NO CAIXADIRECTA
• Acede ao serviço Caixadirecta on-line (através do cgd.pt indicando contrato + código)
• Escolhe a opção “Transferências e Pagamentos”
• Seleciona “Transferências” e nos dados de transferência escolhe a conta Caixapoupança e o montante que pretendes 

transferir

ou
• Liga 808 212 213 (24 horas, todos os dias do ano - custo de chamada local de acordo com o tarifário da tua operadora)
• Regista-te com o número de contrato Caixadirecta + código de acesso
• Faz a transferência para a conta Caixapoupança dentro do montante disponível na conta à ordem.

Aproveita e poupa sempre que conseguires.

808 212 213

Se ainda tiveres dúvidas, não hesites em ligar 808 212 213 (24 horas, todos os dias do ano). Terás sempre uma equipa de 
assistentes comerciais disponíveis para responder às tuas solicitações.


