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Sol·licitud de Préstec Universitari de Postgrau – 2010/2011
1. DADES PERSONALS
Nom i cognoms

NIF/NIE

Adreça
Codi Postal

Població

Província

Telèfon (fix i mòbil)

País

Adreça electrònica

2. DADES ACADÈMIQUES
Tipus d’estudis que realitzarà:

Doctorat

Títol del programa

Màster Oficial / Mestratge

Centre on s’imparteix

3. DADES DEL PRÉSTEC QUE SE SOL·LICITA (Import Total sol·licitat màxim 30.000 € pels mateixos estudis)
- Import matrícula sol·licitat en el préstec........................
- Import mensual sol·licitat (màxim 825 €):

1er curs
€

2on curs
€

€/mes

Total mesos que se sol·liciten (màxim 24 mesos):
- Nº de mesos de carència:
Import Total sol·licitat:

Entitat financera on sol·licito el préstec
Banc Sabadell (Via Laietana, Bcn)
Caixa d’Enginyers
Caixa Laietana
Caixa de Terrassa
Banc Popular

BSCH
Caixa de Girona
Caixa Penedès
La Caixa
Caja Navarra

Codi i nom de la sucursal:
Adreça:
CP – Població:
Fax:

4. DOCUMENTACIÓ QUE ES PRESENTA

Fotocòpia del DNI, NIE o equivalent
Model normalitzat de justificació d’admissió a un programa de postgrau (aquest document pot ser substituït per un document
equivalent, original i emès per la universitat organitzadora del programa)
Fotocòpia compulsada del títol o del document acreditatiu d’estar en disposició de demanar-lo
Certificat d’empadronament (només per matrícules a centres de fora de Catalunya)

El sol·licitant declara que són certes totes les dades que fa constar en aquesta sol·licitud i en la
documentació que l'acompanya.
El sol·licitant autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) a realitzar
el seguiment dels préstecs concedits per les entitats financeres, mitjançant les dades
contingudes en la present sol·licitud, que s’inclouran a un fitxer amb la finalitat exclusiva de dur a
terme les actuacions necessàries en relació a la concessió, gestió i seguiment del crèdit
concedit. El responsable del fitxer serà en cada cas l’entitat financera a través de la qual es
sol·liciti el préstec, i per exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició l’interessat
s’haurà d’adreçar a l’esmentada entitat.

S’autoritza al sol·licitant a tramitar el crèdit esmentat
anteriorment
(Signatura i segell de l’AGAUR)

Signatura del sol·licitant

Nom:
DIRECTOR DE PROJECTE
,

de

de 201...

Barcelona,

de

de 201...

