Crédito Pessoal Formação

Abre caminho
para o futuro
Para si, que é aluno da Lisbon Digital School, temos esta e outras
vantagens ActivoBank. Válido para novos e atuais Clientes.

TAEG 3,5% | TAN 2,900%
TAEG 3,4% | TAN 2,800%
Campanha válida de 18/01 a 31/03 de 2022
Conheça todas as condições da parceria aqui

Código Promocional
WSB505886

Candidaturas
abertas para
ser tudo o
que quiser
Entre com o pé direito
O nosso Crédito Formação é isento de
Comissão de Abertura de Crédito.

Avance com tranquilidade
A taxa anual nominal e a prestação são
ﬁxas durante todo o empréstimo.
TAEG 3,4% | TAN 2,800%

Tenha margem de manobra
Possibilidade de período de carência
de capital nos 12 meses seguintes ao
ﬁnal do curso.

Seja livre para mudar o plano
Pode liquidar antecipadamente o seu
Crédito, sem qualquer comissão ou
penalização.

Conheça o nosso plano
para os seus estudos
Formações abrangidas

Cursos de especialização tecnológica, licenciaturas, pós-graduações,
mestrados, doutoramentos, programas de Erasmus, executive masters e
executive education, dentro e fora de Portugal.

Custos abrangidos

Este Crédito destina-se exclusivamente ao pagamento de Propinas.
Outras despesas com educação estão excluídas deste âmbito.

Crédito do empréstimo

O empréstimo é creditado na sua Conta na totalidade ou em várias
tranches, deﬁnidas no contrato, de acordo com a duração do curso.

Plano de pagamento

Durante os estudos, só serão cobrados juros. Depois, poderá ter um
período de carência de capital até 12 meses.

Para saber mais sobre o Crédito Formação ActivoBank ou fazer uma
simulação, visite-nos num Ponto Activo (aberto em horário alargado e aos
sábados) ou contacte-nos através da Linha de Apoio a Clientes*.
Se ainda não for Cliente ActivoBank, use o código promocional na Abertura
de Conta para beneﬁciar das vantagens desta parceria.
Se já for Cliente ActivoBank, e quiser associar a Conta ao código
promocional, envie um email para worksites@activobank.pt

Campanha válida de 2 de janeiro a 31 de março de 2022 para atuais Clientes ou novos Clientes maiores de 18 anos,
que abram Conta com o código da parceria e façam o depósito inicial. As vantagens identiﬁcadas nesta campanha
não são acumuláveis com outras que estejam a decorrer no ActivoBank. O Banco reserva-se o direito de alterar ou
cancelar a presente campanha, sem aviso prévio, sempre que as condições de mercado ou quais quer outras,
relevantes, assim o determinem.
*Linha de Apoio +351 210 030 700, disponível dentro e fora de Portugal. Atendimento personalizado em dias úteis e
feriados com bolsa nacional (8h-22h), sábados (10h-20h), domingos e restantes feriados (12h-20h). Atendimento
automático disponível 24 horas/dia. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu
operador de telecomunicações.
Abertura de Conta condicionada à aceitação do Cliente pelo Banco, nos termos da sua política de aceitação de
Clientes. Depósito mínimo inicial de 100€ para abertura de Conta online e, excecionalmente no âmbito desta
parceria, nos Pontos Activo. Abertura de Conta online disponível, apenas, para Contas individuais e com o
Documento de Identiﬁcação Cartão de Cidadão. Fora do âmbito desta parceria, a abertura de Conta nos Pontos
Activo tem o depósito mínimo inicial de 500€. O depósito mínimo inicial de 100€ também é aplicável à abertura de
Contas Ordenado e abertura de Conta por estudantes, independentemente da parceria. O montante do depósito
inicial é saldo em Conta, ﬁcando inteiramente à disposição do Cliente.
TAEG de 3,4%, TAN de 2,800%, para um exemplo de um ﬁnanciamento de 5.000€ a 96 meses, com período de
carência de capital de 12 meses (período de utilização de 12 meses com uma prestação mensal de 12,13€) e prazo
de amortização de 84 meses com uma prestação mensal de capital e juros de 65,87€ (prazo total 96 meses).
Montante total imputado ao consumidor de 5.766,64€, incluindo juros, Imposto do Selo pela utilização do Crédito
e sobre os juros. Comissão de Abertura de Crédito: 0€ (isenta). Sujeito a decisão de Crédito.
Saiba mais em ActivoBank.pt
Banco ActivoBank S.A.

