FULL D’INSTRUCCIONS PER A SOL·LICITAR UN PRÉSTEC UNIVERSITARI DE POSTGRAU

Fes arribar en persona o per correu aquesta sol·licitud emplenada i signada a l’AGAUR (Via Laietana, 28 2a planta, 08003
Barcelona), indicant a l’imprès l’entitat financera on vols sol·licitar el préstec i l’adreça de la sucursal:
♦
BSCH
♦
Banc Sabadell (Només a l’Oficina de Via Laietana, 47. 08003 Barcelona)
♦
Caixa d’Enginyers
♦
Caixa de Girona
♦
Caixa Laietana
♦
Caixa Penedès
♦
Caixa de Terrassa
♦
La Caixa
♦
Banc Popular
♦
Caja Navarra
Documentació que has d’annexar:
♦

Préstec per al pagament de la matrícula:
♦
♦
♦
♦
♦

Formulari de sol·licitud
Fotocòpia del NIF/NIE
Model normalitzat de justificant d’admissió a l’estudi (document substituïble per un document equivalent, original
i emès per la universitat organitzadora del programa)
Fotocòpia compulsada del títol universitari o del document acreditatiu d’estar en disposició de demanar-lo
Certificat d’empadronament (només quan la matrícula sigui en un centre de fora de Catalunya)

L’entitat financera et demanarà, a més, que aportis els avals o garanties necessaris.
RECORDA !
Pots demanar el préstec universitari de postgrau si compleixes els següents requisits:
♦
♦

Ser titulat universitari
Ser admès en un programa de:
o
Doctorat universitari o d’un centre vinculat a una universitat
o
Màster oficial
o
Mestratge universitari o d’un centre vinculat a una universitat

Les condicions financeres del préstec universitari de postgrau són:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

Import màxim del préstec: 30.000,00€, distribuïts en un màxim de dues anualitats, per cobrir l’import de la
matrícula i, de manera opcional i condicionada, una disposició mensual de caràcter compensatori per a la
dedicació a l’estudi amb un màxim de 825,00€ mensuals bruts.
Comissions:
o
Comissió d’obertura i comissió d’estudi: 0%
o
Comissió d’amortització anticipada parcial i/o total: 1,00%
Amortització del capital: S’estableix una carència per la durada dels estudis (un o dos anys), que podrà ser
augmentada un any més a petició de l’alumne. El període d’amortització del préstec, que compren la carència,
s’estableix en 10 anys, excepte que l’alumne hagi sol·licitat un període inferior.
Tipus d’interès: Euribor a un any + 1,5%
Revisió de l’interès: anual
Causes de cancel·lació anticipada: impagament de les quotes d’interessos durant tres venciments consecutius
més les legalment establertes. En cas que el préstec inclogui la disposició mensual de caràcter compensatori, la
no presentació de l’informe de seguiment acadèmic satisfactori podrà comportar la seva retirada. En cas de
comprovació de falsedat de les dades declarades, el crèdit quedarà anul·lat automàticament i amb l’obligació de
retorn de les quantitats percebudes per part de l’interessat.
Garanties: les exigides per les entitats bancàries.
Deducció fiscal: si ets resident fiscal a Catalunya i fas estudis de tercer cicle podràs deduir els interessos que
generi el préstec en el tram autonòmic de la quota de l’IRPF
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