SOLUÇÕES DE CRÉDITO PARA
ENSINO SUPERIOR NA ESAI

O Crédito Agrícola ajuda-te a tirar um curso superior na ESAI com as
Soluções de Crédito mais adequadas

Crédito Universitário com Garantia Mútua
Aproveita já o Crédito Universitário com Garantia Mútua do Crédito Agrícola para financiar o teu
curso superior e também as tuas despesas relacionadas com matrículas e propinas
Financiamento Entre €1.000 e €5.000 por ano de curso, sem reprovação, num máximo de
€25.000
Taxa de Juro Calculada com base na taxa SWAP de acordo com o prazo do empréstimo, fixa
durante o prazo total do contrato, acrescida de spread variável, em função da nota média do
ano lectivo anterior:
•
•
•

Igual ou superior a 16 valores: spread de 0,20%
Entre 14 e 16 valores: spread de 0,65%
Inferior a 14 valores ou no início do curso: spread de 1%

Prazo de Utilização Entre 1 e 5 anos de acordo com a duração do curso. Entre 3 e 12 meses
de acordo com o programa ERASMUS.
Prazo de Carência do Capital Durante todo o período de utilização do crédito, acrescido de
pelo menos 1 ano.
Prazo de Amortização Entre 6 a 10 anos, após a conclusão do curso.
Comissões Sem comissões de amortização antecipada, sem penalizações e sem seguros.
Condição de Acesso Certificado de matrícula no estabelecimento de ensino técnico ou
superior.
Documentação
•
•
•
•
•
•
•

Bilhetes de Identidade de todos os intervenientes;
NIF de todos os intervenientes;
Última Declaração de IRS/IRC apresentada, de todos os intervenientes;
Três últimos recibos do vencimento, de todos os intervenientes;
Documento comprovativo do vínculo à entidade patronal, para trabalhadores por conta
de outrém;
Último recibo da água/luz/telefone/TV Cabo;
Factura, factura pró-forma ou orçamento do bem a financiar.

Crédito Ensino
Financiamos o teu curso, incluindo despesas de inscrições e matrículas assim como despesas
de estadia fora da residência e outras
Financiamento Entre €5.000 e máximo de €60.000 Se a formação for em Portugal ou se for
um Erasmus: €30.000. Se a formação for no Estrangeiro: €60.000.
Prazo Entre 24 e 120 meses. Prazo máximo de 60 meses, se a garantia associada for aval ou
fiança. Prazo máximo de 120 meses se a garantia associada for penhor de aplicações ou
hipoteca de imóvel.
Nível de Curso
Técnico
Licenciatura
Pós-Graduação
Mestrado
Doutoramento

Carência de Capital
6 a 42 Meses
6 a 42 Meses
6 a 12 Meses
6 a 30 Meses
6 a 42 Meses

Utilização Com a apresentação dos recibos/comprovativos.
Amortização Prestações mensais de capital e juros, após período de carência de capital.
Pagamento mensal de juros durante o período de carência de capital.
Garantias
•

Hipoteca do Imóvel /Penhor de Aplicação do Consumidor Aval/ Fiança /Outras

Documentação
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotocópia da última declaração de IRS e respectiva nota de liquidação;
Fotocópia dos recibos de ordenados auferidos nos últimos 3 meses;
Fotocópia da declaração da entidade patronal com o vínculo laboral, para
trabalhadores por conta de outrem;
Fotocópia dos documentos de encargos fixos (p.ex. água, telefone, etc.);
Fotocópia dos Cartões de Contribuinte e Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;
Factura, factura pró-forma ou orçamento do bem a financiar;
Documento comprovativo de Património (ex: nota de liquidação do IMI, Certidão Predial
ou outros);
Fotocópia de comprovativo de matrícula/inscrição Ensino Superior;
Fotocópia de comprovativo anual do bom aproveitamento, com média escolar obtida no
ano lectivo.

Para mais informações sobre esta ou outras soluções adequadas ao teu caso contacta
uma das Agências da Caixa Central de Crédito Agrícola e pede a tua simulação:
Agência Castilho: Rua Castilho 233-A/Telefone: 213 809 900
Agência Damaia: Rua Teófilo Braga, Lote 63 / Telefone: 214 909 201
Agência Estefânia: Avenida Casal Ribeiro,1-A / Telefone: 213 513 120
Agência Linda-a-velha: Avenida 25 de Abril, 14-B / Telefone 211 111 592
Agência Miguel Bombarda: Avenida Miguel Bombarda, 7-A / 213 158 179
Agência Telheiras: Rua Padre Américo, 32-C / 210 008 935
www.creditoagricola.pt

Linha Directa 808 20 60 60

Esta informação não dispensa a consulta das condições completas dos produtos junto das Agências do Crédito Agrícola. Faça uma opção consciente e
responsável. Condições de financiamento são sujeitas à aprovação de cada Caixa de Crédito Agrícola Mútuo.

