DEZEMBRO 2019

CREDIFORMAÇÃO CAIXA (TAEG 3,9%)

INVISTA EM SI.

CONFIE NA CAIXA.
CONFIANÇA FEITA
CONFIANÇA
FEITADE
DECERTEZAS.
CERTEZAS.

SOLUÇÕES DE FINANCIAMENTO PARA A UNIVERSIDADE CATÓLICA DE LISBOA
Um financiamento para formação em Portugal ou no estrangeiro
A Caixa e a Universidade Católica sabem a importância que a formação tem no seu percurso profissional. Assim, damos-lhe
a conhecer as soluções de financiamento para financiar as despesas relacionadas com a sua formação, em condições muito
vantajosas, para que possa apostar em si e na sua carreira sem grandes preocupações.

CREDIFORMAÇÃO CAIXA
Prazo

Até 10 anos.

Montante

De 5 000 € até 35 000 €.

Taxa de Juro

Euribor 12M acrescida de spread a partir de 2%(1) (condições específicas para alunos
matriculados na Universidade Católica Portuguesa. Análise condicionada ao risco do
cliente).

Vantagens

Libertação do capital em tranches;
Durante a frequência do curso, e até um ano após a conclusão, paga só os juros;
Os clientes que frequentam Estabelecimentos de Ensino com Protocolo com a Caixa
beneficiam da isenção da cobrança das comissões de estudo e de contratação.

(1)

TAEG de 3,9%. Exemplo para um crédito de 9 500 €, com base numa TAN de 2,028% (Euribor 12M de -0,272%, em novembro 2019, acrescida de 2,300%),
com prazo total de 96 meses (12 meses de carência + 84 meses de reembolso). Inclui seguro de vida para cliente com 20 anos de idade. Prestação na fase
de utilização: 16,05 €. Prestação na fase de reembolso: 121,41€. Montante total imputado ao consumidor: 11 181,96 €. Inclui comissões iniciais de 97,50 €,
comissão mensal de 1,80 € e Imposto do Selo sobre a utilização do Crédito, sobre os juros e sobre as comissões.

COMO SOLICITAR O CRÉDITO?
A contratação do crédito deverá ser efetuada em exclusivo na agência da Universidade de Lisboa mediante agendamento. Para
efetuar agendamento, poderá utilizar os contactos abaixo indicados.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Para que a proposta fique completa, com o impresso de adesão e o comprovativo de matrícula, deverá entregar a seguinte
documentação pessoal e do cônjuge se existir, para além da do(s) fiador(es):
• Fotocópia da última de declaração de IRS e respetiva nota de liquidação (se aplicável)
• Fotocópia dos três últimos recibos de ordenados auferidos pelos elementos do agregado familiar (se aplicável)
• Fotocópia da declaração da entidade patronal com vínculo laboral (se aplicável)

• Fotocópia de encargos fixos mensais suportados pelos elementos do agregado familiar
• Fotocópia do cartão de cidadão ou cartão contribuinte e Bilhete de Identidade
• Fotocópia do comprovativo de matrícula/inscrição no Ensino Superior - deverá ser assegurada a entrega de comprovativo de
frequência na Universidade Católica de forma anual, durante a vigência do curso
• Alunos estrangeiros devem apresentar NIF nacional.

Para mais informações, contacte a agência da Caixa da Universidade de Lisboa:
Alameda da Universidade | 1649-004 Lisboa
Telefone: 217 948 050
Horário: 2.ª a 6.ª feira das 10h00 às 16h30.

