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INVISTA EM SI.

CONFIE NA CAIXA.

CREDIFORMAÇÃO CAIXA (TAEG 4,6%)

SOLUÇÕES DE FINANCIAMENTO PARA INDEG-ISCTE
Um financiamento para formação em Portugal ou no estrangeiro

A Caixa e o INDEG-ISCTE 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 especialização, em condições 
muito vantajosas, para que possa apostar em si e na sua carreira sem grandes preocupações.

CREDIFORMAÇÃO CAIXA

Montante máximo Até 60.000 €

Prazo Até 16 anos

Taxa Variável: Euribor 3M + 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 dois anos após a conclusão, pode pagar só os juros.



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

SIMULAÇÃO - CREDIFORMAÇÃO CAIXA

Finalidade Pós-graduação (2 anos)

Montante 10.000 € (1)

Prazo 7 anos (24 meses de utilização + 12 meses de diferimento + 48 meses de reembolso)

Comissões
Isenção de Comissão de estudo e de contratação(2) 

Comissão de processamento

Taxa TAN de 3,206% (Euribor 12M – 0,169 + 3,375%)

TAEG (1/09/2018) 4,6%

Requisitos para a redução de spread 
indicada no exemplo

Para aceder à redução de 0,125% no spread de 3,5% é necessário ter conta à ordem, 
Caixadirecta, cartão de débito Caixa IU, Cartão Caixa ISIC e Conta Caixa Poupança 
Superior

Prestação na fase de utilização 3,02 €

Prestação na fase de reembolso 225,19 €

Montante Total Imputado ao Consumidor 11.776,60 € 

Garantia Fiança

(1) Simulação realizada tendo por base o montante minímo de acesso ao Crediformação Caixa.
(2) Isenção para Clientes ao abrigo do Protocolo celebrado com as instituições de Ensino Superior (IES).

 

COMO SOLICITAR O CRÉDITO?

Em qualquer agência da Caixa preencha a proposta de adesão ao crédito. Caso não seja oportuno passar por uma agência da 
CGD, pode ligar para o serviço Caixadirecta através do 808 212 213 e solicitar o envio da proposta de adesão para a morada 
que indicar.

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):

• Certificado de matrícula

• Fotocópia do cartão de Cidadão

• Comprovativo de morada

• Comprovativo de profissão (caso esteja empregado)

• Último IRS com nota de liquidação.

Para mais informações ligue para o serviço Caixadirecta através do 808 212 213 (24 horas por dia, todos os dias do ano), 
diriga-se a qualquer Agência da Caixa ou a www.cgd.pt.


