
CREDIFORMAÇÃO CAIXA

Montante Máximo

Até 35.000€ em Portugal
Até 50.000€ no estrangeiro (1)

Até 60.000€ para cursos de piloto de avião,
quer decorram em Portugal ou no estrangeiro

Prazo Até 16 anos

Taxa Variável 
(Euribor 6M + spread máximo de 3,500%)

Vantagens:

• Libertação do capital em tranches ou na sua totalidade;
• Pagamento do capital após conclusão do curso;

• Durante a frequência do curso,e até três anos após a conclusão,
podes pagar só os juros;

• Isenção da comissão de estudo e de contratação (2)

SOLUÇÃO À VISTA 
PARA QUEM QUER 
IR LONGE.
Vem nos livros. Para quem quer ir longe, as despesas em formação são mais do que muitas, mas não te vamos deixar desistir. 
Com o Crediformação tens um financiamento com condições únicas para equipamento, licenciaturas, pós graduações, 
mestrados...e vai por aí fora, porque a solução está aqui.

CREDIFORMAÇÃO
-
Um financiamento para formação  em Portugal
ou no estrangeiro

TAEG 4,9%



CREDIFORMAÇÃO CAIXA

Finalidade Licenciatura (3 anos)

Montante 5.000€

Prazo: 10 anos ( 36 meses de utilização + 12 meses
de diferimento + 72 meses de reembolso)

Comissões
• Isenção de Comissão de estudo (2)

• Isenção de Comissão de contratação(2)

• Comissão de processamento;

TAN (1/09/2015) Euribor 6M (0,044% + 3,500%)

TAEG  (1/09/2015) 4,9%
Prestação na fase de carência 
(utilização + diferimento) 17,23€

Prestação na fase
de Reembolso 79,65€

Montante Total
Imputado ao Consumidor 6.696,29€

Garantia Fiança

(1) Caso o cliente comparticipe com 10% de capital próprio poderá beneficiar de um montante máximo de 60.000 €
(2) Para clientes ao abrigo do Protocolo celebrado com as Instituições de Ensino Superior

COMO SOLICITAR O CRÉDITO?
Em qualquer agência da Caixa preenche a proposta de adesão 
ao crédito. Caso não seja oportuno passares por uma agência 
da CGD, podes ligar para o serviço Caixadirecta IU através do 
808 212 213 (24 horas todos os dias do ano) e solicita o envio 
da proposta de adesão para a morada que indicares.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Para que a tua proposta fique completa, com o impresso de 
adesão e o comprovativo de matrícula,
deverás entregar a seguinte documentação pessoal e do côn-
juge se existir, para além do(s) fiador(es):
• Certificado de matrícula
• Fotocópia do Cartão do Cidadão
• Comprovativo de morada
• Comprovativo de profissão (caso estejas empregado)
• Ultimo IRS com nota de liquidação.

CONSULTA O SEGUINTE EXEMPLO PARA SABERES QUANTO FICARIAS
A PAGAR PELO TEU CURSO

IUvolution.
O teu futuro em evolução.
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