
Crédito Universitário 

Banco Financiamento Taxas Prazos 

BPI Até 75.000 TAEG de 4,1% 
Mensalidade de € 
299,33 para 
financiamento de € 
30.000 a 120 meses, 
com taxa de juro 
indexada à Euribor a 3 
meses (0,048%) 
acrescida de spread de 
3,5%  

Até 10 anos. 
O prazo máximo da 
carência 
correspondente à 
duração do curso 
acrescido de 6 meses, 
com o limite máximo de 
60 meses. 

    

    

Caixa Agrícola Entre €1.000 e €5.000 

por ano de curso, sem 

reprovação, num 

máximo de €25.000 

 

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 letivo anterior: 

 Igual ou 

superior a 16 

valores: spread 

de 0,45% 

 Entre 14 e 16 

valores: spread 

de 0,90% 

 Inferior a 14 

valores ou no 

início do 

curso: spread de 

1,25% 

 

Prazo de Utilização 

Entre 1 e 5 anos de 

acordo com a 

duração do curso ou 

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 até ao máximo 

de 2 anos. 

Prazo de Amortização 

Até 10 anos, após a 

conclusão do curso. 

 

    
Montepio Financiamento até 100% 

das despesas com 
formação. 
O montante máximo 
deste empréstimo a 
estudantes depende da 
finalidade podendo ir 
até 50.000 Euros 

Prestação 440,61 Euros, 
durante o período de 
reembolso de 12 meses, 
para um exemplo de 
financiamento de 5.000 
Euros, pelo prazo total 
de 60 meses. TAN 

3,122%, que resulta da 
adição de um spread de 

3,15%, ao indexante 
Euribor 3 meses (-

0,0280%). TAEG de 
4,56%, calculada nos 

moldes definidos pelo 
Decreto-Lei nº 

Prazo máximo até 10 
anos 



133/2009. O total 
financiado é de 5.196,06 
Euros e o montante total 
imputado ao cliente de 
5.693,57 Euros, 
incluindo o custo com 
seguro Plano de 
Proteção ao Crédito 
Individual – Modalidade 
A – para 1 mutuário, 
comissão de 
contratação, juros e 
imposto do selo pela 
utilização do crédito, 
sobre juros e comissões. 

    
Caixa Geral de Depósitos Montante máximo de € 

35.000 
TAEG de 4,3%, calculada 
com base numa TAN de 

3,544% (Euribor 6M 
0,044% + 3,500%), em 

setembro de 2015, para 
um crédito de € 12.000, 
com prazo total de 180 
meses (24 meses de 
utilização + 36 meses de 
diferimento + 120 meses 
de reembolso) e 
garantia de fiança. 
Prestação na fase de 
utilização: € 38,73. 
Prestação na fase de 
reembolso: € 122,20. 
Montante total 
imputado ao 
consumidor: € 17 

155,13. 

Prazo máximo de 16 
anos 

   
  

Santander Montante até 25.000€ 
Taxa variável Euribor 12 

Meses + Spread a partir 

de 3%; 

 

Prazo: Até 60 meses  

    
Millennium Montante máximo - 

Até € 75.000 
Taxa promocional de 

11,000% no primeiro 
ano e 12,000% nos 
restantes, para 
empréstimos de prazo 
igual ou superior a 36 
meses. Caso o prazo do 
crédito seja inferior a 36 
meses, a taxa 
promocional só é válida 
por 3 meses 

Prazos até 96 meses 

    



Novo Banco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de €1.000, com 
um máximo de €30.000 

Taxa de juro fixa a partir 
de 7,500%. 

Exemplo: 
TAN: 8,000% 
Montante: €6.000 
Montante financiado: 
€6.224,07 
Prazo Total em meses: 
60 
Prestação: €129,08 
Montante Total 
Imputado ao Cliente: 
€7.744,55 
TAEG: 11,1% 
 
 

Prazo mínimo de 12 
meses e máximo de 120 
meses 

Banif Até €50.000  Taxa de Juro indexada: 
Euribor 3 meses com 
spread de 3,25% 
(arredondamento nos 
termos legais). TAEG de 
3,9% para um 
empréstimo de €50.000 
a disponibilizar em 60 
tranches mensais, com 
carência total de capital 
e juros de 72 meses e 
reembolso em 60 meses. 
Taxa indexada à Euribor 
3 meses (0,027% em 
Março de 2015) + 3,25%, 
incluindo seguro para 1 
proponente 

 

De 6 meses a 6 anos, 
dependendo da 
tipologia e da duração 
do curso. 

 


