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Crédito NBup Vida Académica
Linha de Crédito de longo prazo que se destina a financiar as despesas
relacionadas com os estudos superiores dos estudantes de Licenciaturas, Pós-
Graduações, MBA, Mestrado, Doutoramento, programas de mobilidade
internacional no âmbito do Programa Erasmus ou outros de intercâmbio
internacional de estudantes.

• Montante de financiamento : Mínimo €1.000 e Máximo €20.000

• Prazo de utilização : mínimo de 6 meses e máximo de 60 meses (período de
duração do curso)
• Prazo de carência : até 12 meses, após o período de utilização
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• Prazo de carência : até 12 meses, após o período de utilização
• Prazo de amortização recomendável : igual ao período de utilização
• Prazo de amortização máximo : correspondente ao dobro do período de
utilização (com o máximo de 60 meses)
• Taxa de juro fixa de 4,8% (setembro/2015)
• Bonificações mais relevantes:
- Alunos da Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional de Braga -

beneficiam de uma bonificação de 0,5%
- Alunos com média de curso ≥ 14 valores beneficiam de uma bonificação de 0,25%



Crédito NBup Vida Académica
Funcionamento:
Possibilidade de aceder ao capital numa só vez ou em parcelas ao longo do curso
(mensais, trimestrais ou semestrais).

O Cliente ao longo do curso só paga juros mensais.

No final do curso, pode optar por usufruir durante mais 1 ano continuar a pagar só
juros mensais, de modo a ter tempo de se integrar na vida ativa. No final deste
período, inicia o "pagamento"/amortização do empréstimo, isto é, mensalmente
continua a pagar os restantes juros e começa amortizar/liquidar o valor do capital
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continua a pagar os restantes juros e começa amortizar/liquidar o valor do capital
pedido.

Regra geral, o período para liquidar o empréstimo corresponde ao dobro da
duração do curso.

Nota: Os financiamentos no âmbito do Crédito NBup Vida Académica estão
condicionados à existência de plafond em cada momento. Este plafond destina-se
a clientes do NOVO BANCO e/ou alunos de instituições de ensino superior com
protocolo com o Banco



Crédito NBup Futuro
Com o objetivo de responder à generalidade das necessidades dos estudantes do
ensino superior (aquisição de equipamentos, início de vida profissional,
valorização, etc.) o NOVO BANCO disponibiliza uma solução de crédito dotada de
grande versatilidade.

Financiamento de Propinas / outros custos com cursos superiores.

• Montante de financiamento – mínimo: €1.000 e máximo de €30.000
• Prazo – mínimo de 12 meses e máximo de 120 meses

setembro 2015

• Prazo – mínimo de 12 meses e máximo de 120 meses
• Taxa de juro fixa entre 11,75% e 7,5% (setembro/2015). A taxa de juro mínima
pressupõe aplicação de bonificações
• Bonificações mais relevantes:
- Alunos da Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional de Braga -

beneficiam de uma bonificação de 2%
- Alunos c/ média de curso ≥ 14 valores beneficiam de uma bonificação de 0,75%



Crédito NBup Futuro
Funcionamento (no caso do empréstimo se destinar ao financiamento dos
estudos):
Possibilidade de aceder ao capital numa só vez ou em parcelas ao longo do
curso (mensais, trimestrais ou semestrais).

O Cliente ao longo do curso pode optar por só pagar juros mensalmente.

No final do curso pode optar por um período de carência (só paga juros, não
amortiza capital) por um prazo até 12 meses. No final deste período, inicia o
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amortiza capital) por um prazo até 12 meses. No final deste período, inicia o
"pagamento”/amortização do empréstimo, isto é, mensalmente continua a pagar
os restantes juros e começa amortizar/liquidar o valor do capital pedido.

Regra geral, o período para liquidar o empréstimo corresponde ao dobro da
duração do curso acrescido do período de carência (até 1 ano).


