ESCOLHA
AGORA
Agora continuar os seus estudos, depois de terminar o 12º ano, pode ser mais fácil. Só tem de se preocupar em escolher o curso e a faculdade,
porque pedir um Crédito Formação BPI (TAEG 4,5%)1 é simples e tem muitas vantagens.

CARATERÍSTICAS
Sem montante máximo de financiamento
Prazo até 10 anos
Taxa fixa ao longo de todo o empréstimo de 3,5%1
Opção de carência de reembolso de capital por um período máximo da duração
do curso mais 6 meses (com ou sem utilização faseada)

ÂMBITO
Financiamento de todas as despesas de educação inerentes ao seu curso superior2
incluindo:
Pagamento de propinas
Computadores / material informático
Outras despesas de educação (viagens, estadias e material didático)

Visite-nos em qualquer Balcão ou Centro BPI Premier.
Antes de contratar o seu crédito, esclareça todas as dúvidas, leia atentamente o contrato e condições particulares do financiamento e certifique-se de que as prestações estão adequadas ao seu orçamento
mensal.
1
TAEG de 4,5% e Montante Total Imputável ao Consumidor de € 20.498,84, pressupondo que o Consumidor tem conta aberta junto do Banco há mais de 30 dias, e incluindo comissão de abertura
de crédito (€ 85 + IS). Mensalidade de € 184,83 para um limite de crédito de € 17.000 a 108 meses, sem período de carência, com base numa taxa de juro fixa (TAN) de 3,5%. Valores válidos em
setembro de 2021. Peça uma simulação junto do BPI para saber todas as condições atualizadas e ajustadas ao seu caso. 2 Despesas de educação relacionadas com Licenciaturas, Pós-Graduações (inclui
MBA), Mestrados, Doutoramentos e outros Cursos de Especialização e de Formação Técnica, lecionados por Instituições de Ensino Superior, em Portugal ou no Estrangeiro. Estão incluídos os Cursos de
Piloto de Aviação lecionados em Portugal ou no Estrangeiro. Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e à avaliação de solvabilidade dos intervenientes na operação. A presente
informação tem natureza publicitária e é prestada pelo BANCO BPI, S.A., com sede na Rua Tenente Valadim, n° 284, 4100-476 Porto; Capital Social: € 1 293 063 324,98; matriculada na CRCP sob
o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, como o número de identificação fiscal 501 214 534.Intermediário financeiro registado na CMVM com o n° 300 e no Banco de Portugal sob o código
n° 10. Agente de Seguros n.º 419527591, registado junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões em 21/01/2019, e autorizado a exercer atividade nos Ramos de Seguro Vida
e Não Vida. Não constitui uma proposta contratual e não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida, a qual poderá ser obtida nos Balcões e Centro BPI Premier.

