Crédito Universitário Plus
Finalidade
Financiamento de Licenciaturas, Pós-graduações, Mestrados e Doutoramentos em Portugal ou no
Estrangeiro
Condições
Disponível para titulares de uma Super Conta Estudantes Universitários, com idades
compreendidas entre 18 e 60 anos e com nota final da licenciatura ou nota do ano anterior igual
ou superior a 10 valores.

Montantes

Prazo

Carência

Até 48 Meses
Carência Máxima:
Máx. 84 Meses Duração do Curso +
12 Meses
Min: 24 Meses

Licenciaturas
Portugal: Até 25.000€
Estrangeiro: Até 50.000€

Pós-Graduações; Mestrados e
Doutoramentos

Min: 24 Meses
Até 24 Meses
Máx: 60 Meses

Taxa

TAEG*

Variável
EUR6M +
3%: Médias iguais ou
superiores a 14
valores
3,5%: Médias entre
10 e 13,9 valores

4,8% a 5,3%

Principais Vantagens
Permite financiar cursos no Estrangeiro
Capital é libertado na totalidade no momento da formalização
Isenção de Comissão de Formalização

Documentos Necessários:
Cliente com rendimentos:

Cliente sem Rendimentos (Necessário Avalistas)

- BI / Documento Identificação
- Contribuinte
- Certificado de Matrícula
- Comprovativo de Média
- 3 Recibos de Vencimento
- Declaração de IRS
- Nota de Liquidação

- BI / Documento Identificação
- Contribuinte
- Certificado de Matrícula
- Comprovativo de Média
Avalistas
- BI / Documento Identificação
- Contribuinte
- 3 Recibos de Vencimento
- Declaração de IRS
- Nota de Liquidação

Para mais informações:
Contacte o seu Balcão ou Quiosque Universitário Santander
Totta
Apoio4U – 707 212 323
Gabinete Santander Universidades – 213 704 359
gabinete.universidades@santander.pt

*TAEG de 4,8% para uma Taxa Anual Nominal de 4,040%. Exemplo para um empréstimo destinado ao financiamento de pós-graduação, mestrado
ou doutoramento de 25.000€, a 60 meses, com carência de capital de 24 meses; Inclui as comissões de dossier e de gestão mensal e o imposto
sobre utilização de crédito. Taxa Anual Nominal indexada à Euribor a 6 meses resultante da média aritmética simples das cotações diárias da
Euribor a 6 meses com referência a um ano de 360 dias, do mês anterior ao período da contagem de juros, arredondada à milésima, actualmente de
1,040% (referente ao mês de Abril de 2012), acrescida de spread de 3%. Base cálculo dos juros 30/360. Prestação de 87,53€ durante o período de
carência e de 740,34€ após esse período. Montante total imputado ao consumidor de 29 144,18€.
*TAEG de 5,3% para uma Taxa Anual Nominal de 4,540%. Exemplo para um empréstimo destinado ao financiamento de pós-graduação, mestrado
ou doutoramento de 25.000€, a 60 meses, com carência de capital de 24 meses; Inclui as comissões de dossier e de gestão mensal e o imposto
sobre utilização de crédito. Taxa Anual Nominal indexada à Euribor a 6 meses resultante da média aritmética simples das cotações diárias da
Euribor a 6 meses com referência a um ano de 360 dias, do mês anterior ao período da contagem de juros, arredondada à milésima, actualmente de
1,040% (referente ao mês de Abril de 2012), acrescida de spread de 3,5%. Base cálculo dos juros 30/360. Prestação de 98,37 € durante o período de
carência e de 746,15€ após esse período. Montante total imputado ao consumidor de 29 613,26 €.
*TAEG de 4,7% para uma Taxa Anual Nominal de 4,040%. Exemplo para um empréstimo destinado ao financiamento de licenciatura de 25.000€, a
60 meses, com carência de capital de 36 meses; Inclui as comissões de dossier e de gestão mensal e o imposto sobre utilização de crédito. Taxa
Anual Nominal indexada à Euribor a 6 meses resultante da média aritmética simples das cotações diárias da Euribor a 6 meses com referência a um
ano de 360 dias, do mês anterior ao período da contagem de juros, arredondada à milésima, actualmente de 1,040% (referente ao mês de Abril de
2012), acrescida de spread de 3%. Base cálculo dos juros 30/360. Prestação de 87,53€ durante o período de carência e de 1087,87€ após esse
período. Montante total imputado ao consumidor de 29 651,03 €.

Para mais informações:
Contacte o seu Balcão ou Quiosque Universitário Santander
Totta
Apoio4U – 707 212 323
Gabinete Santander Universidades – 213 704 359
gabinete.universidades@santander.pt

