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INVISTA EM SI.

CONTE COM A CAIXA.

SOLUÇÕES DE FINANCIAMENTO CAIXA
A Caixa sabe o quanto a formação é importante para o seu sucesso profissional e quer acompanhá-lo ao longo do seu 
percurso. Assim, damos-lhe a conhecer as soluções de financiamento Caixa destinadas a  financiar as despesas relacionadas 
com:
• Licenciaturas, Mestrados e Doutoramentos em Portugal e no estrangeiro (1) (2)

• Outros cursos tais como: politécnicos, de formação, de especialização ou programas para executivos e MBA, pós 
graduações, em Portugal e no estrangeiro (2) (3)

CREDIFORMAÇÃO CAIXA

Prazo Até 10 anos

Montante
Formação em Portugal - de 5.000 € até 35.000 € 

Formação no Estrangeiro - de 5.000 € até 60.000 € 

Taxa de Juro Indexada à Euribor 12M ou taxa base fixa, acrescida de spread a partir de 2,95% e até 4,80%.

Vantagens

• Libertação do capital em tranches mensais; 

• Durante a frequência do curso, e até um ano após a sua conclusão, apenas paga juros. O 
capital só começa a ser pago após a conclusão do curso; 

• Possibilidade de escolha entre taxa fixa ou variável; 

• Prazos de reembolso alargados; 

• Caso a Escola tenha Protocolo com a Caixa, há ainda lugar a isenção da cobrança de 
comissão de estudo e de contratação.

• Possibilidade de redução ao spread de 0,125% para financiamento de cursos em Escolas com 
Protocolo Universitário e Pack Caixa IU, com serviço Caixadirecta, cartão de débito Caixa IU, 
Cartão Caixa ISIC e Conta Caixa Poupança;

• Beneficiar de redução de spread de 0,25% se a média do curso no ano letivo imediatamente 
anterior for >= 14 valores.

1) No âmbito do Acordo de Bolonha.
2) Inclui todas as despesas com a aquisição de computadores, material informático ou outro material ou equipamento.
3) Fora do âmbito do Acordo de Bolonha. 



CONSULTE O SEGUINTE EXEMPLO PARA SABER QUANTO FICARÁ A PAGAR PELO SEU CRÉDITO

SIMULAÇÃO - CREDIFORMAÇÃO CAIXA 
Montante 10.000 €

Prazo 8 anos (36 meses de utilização + 12 meses de diferimento + 48 meses de reembolso) 

Comissões (acresce Imposto do 
Selo)

- Comissão de processamento: 1,80 € 

- Total de comissão de estudo e de contratação: 100 € 

Restantes comissões conforme preçário em vigor.

Nota: simulação efetuada para curso num Estabelecimento de Ensino sem Protocolo Caixa.

Taxa de Juro TAN de 3,042%, Euribor 12M (-0,108% em abril 2020) + 3,150%

TAEG (01/05/2020) 5,2% 

Requisitos para a redução de 
spread indicada no exemplo 

Para aceder à redução no spread é necessário ter conta à ordem, Caixadirecta, cartão de débito Caixa IU, Cartão 
Caixa ISIC e Conta Caixa Poupança. 

Inclui seguro de vida para cliente com 20 anos de idade, a estudar em universidade com Protocolo Universitário e 
Pack Caixa IU, com serviço Caixadirecta, cartão de débito e cartão de crédito, com utilização nos últimos 3 meses.

Prestação na fase de utilização 0,70 €

Prestação na fase de reembolso 221,53 €

Montante Total Imputado ao Consumidor 12.256,68 €

Garantia Fiança 

PARA A PROTEÇÃO DOS CLIENTES, A CAIXA DISPONIBILIZA SEGUROS(4), EM CONDIÇÕES VANTAJOSAS:
a) Seguro de Vida: garante o pagamento do valor remanescente em dívida, relativo ao empréstimo concedido, em caso 

de morte ou de invalidez absoluta e definitiva da pessoa segura, por acidente ou por doença;
b) Seguro de Proteção ao Crédito: garante o pagamento das prestações relativas ao empréstimo concedido, em situação 

de baixa médica ou desemprego involuntário.

COMO SOLICITAR O CRÉDITO? 

Ligue para o serviço Caixadirecta através do 808 212 213 e solicite o envio da proposta de adesão para a sua morada. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Para que a proposta fique completa, com o impresso de adesão e o comprovativo de matrícula, deverá entregar a seguinte 
documentação (pessoal, do cônjuge e do(s) fiador(es), se existirem):

 – 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 dos documentos 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 
 – Alunos estrangeiros devem apresentar NIF nacional. 

Para mais informações ligue para o serviço Caixadirecta através do 808 212 213 (24 horas por dia, todos os dias do ano) ou 
consulte cgd.pt.

4) Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
 Este seguro é um produto da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., comercializado através da Caixa Geral de Depósitos, S.A. (“CGD”), Avenida João XXI, 

63, 1000-300 Lisboa, na qualidade de Agente de Seguros, registada na ASF sob o n.º 419501357, em 21 de janeiro de 2019, e autorizada a exercer atividade 
nos Ramos de Seguros de Vida e Não Vida com a Fidelidade – Companhia de Seguros S.A.. Os dados do registo estão disponíveis em www. asf.com.pt. A CGD, 
enquanto Agente de Seguros, não assume a cobertura dos riscos, nem está autorizada a receber prémios nem a celebrar contratos de seguro em 
nome do Segurador.


