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A solução para formação pós-graduada
Queremos acompanhar a sua jornada profissional. Se é dentista e pretende investir num curso de 
pós-licenciatura, pós-graduação, mestrado ou doutoramento, conte com a Solução Formação para 
esta nova etapa.

Receba uma comparticipação do curso de formação pós-graduada, no valor de 300€ 

Condições de acesso:

• Habilitações literarias: Curso de licenciatura (pré-Bolonha) ou mestrado em medicina dentária.

• Ser 1º titular de uma Conta Depósitos à Ordem1 no Banco Santander.

• Domiciliar o Ordenado na conta de depósitos à ordem no Santander, no valor mínimo de 900€, por um prazo mínimo de 
25 meses consecutivos2.

• Apresentação de comprovativo de inscrição num dos cursos de formação pós-graduada.

1TAEG da DO Particulares com serviço Mundo 123 de facilidade de descoberto por domiciliação de ordenado é de 12,9%.
Exemplo para uma utilização de crédito de 1 500€ (por domiciliação de ordenado) com um prazo de 3 meses e Taxa Anual
Nominal (TAN) de 11,70%, incluindo os impostos legais em vigor. Condições válidas até 30/09/2022. O saldo a descoberto 
vence juros mensalmente, contados diariamente sobre o saldo em dívida. A base de cálculo dos juros é de Act/360 dias.

2Domiciliação do ordenado durante um periodo mínimo de 25 meses . Se deixar de se verificar o cumprimento deste requisito, 
será aplicada uma compensação proporcional aos meses não decorridos. O valor base da compensação é 300€, sendo a 
fórmula de cálculo a seguinte: Valor base da compensação * n/25, sendo "n" o número de meses que faltam decorrer até aos 
25, i.e., mês cobrança - 1º mês de domiciliação. Exemplo: O cliente aderiu à Solução Formação e apenas domiciliou o ordenado 
líquido de 900€ durante 15 meses. Valor base da compensação = 300€. Valor da compensação: 300€ * 10/25 = 120€.

Onde aderir
• Balcão de domiciliação da conta à ordem. • Balcão de Apoio especializado.

Balcão Gandra (tel: +351 22 411 9930)

Conheça mais informações sobre a Solução Formação.

Email:  gandra@santander.pt



 Para apoio no pagamento de quaisquer despesas de formação, conheça a Solução de Crédito Pessoal. 

Características do Crédito Pessoal:

• Montante: De 1 000€ a 50 000€.

• Prazo de pagamento: De 2 a 8 anos, com 
limite de 72 anos de idade dos titulares no 
final do prazo.

• Período de carência: Até 4 anos, periodo 
durante o qual só paga o correspondente 
aos juros.

• Sem comissões de dossier e de 
formalização.

• Taxa de juro: TAN 3% | TAEG 4,1%3.

3TAEG de 3,8% para uma Taxa Anual Nominal (TAN) de 3%. Exemplo para um crédito pessoal de 12 000€, a 84 meses, com 
carência de capital de 48 meses; inclui as comissões de formalização (0,00€), dossier (36,58€) e o Imposto Sobre a Utilização 
de Crédito (316,80€). Base cálculo dos juros 30/360. Prestação de 31,20€ durante o período de carência e de 349,61€ após esse 
período. Montante total imputado ao consumidor de 14 438,38€. TAN aplicável à Solução Formação Santander.
Crédito sujeito à aprovação do banco. O crédito anunciado não pode ser utilizado para a aquisição de produtos financeiros. A 
concessão do crédito depende da apreciação casuística e da não verificação de situações de incumprimento ou mora de que o 
banco tenha conhecimento através da consulta à centralização de riscos do Banco de Portugal.

Procuramos comunicar de acordo com o seu interesse. Caso não pretenda 
receber mais comunicações personalizadas, pedimos que faça a gestão dos seus 
consentimentos ou exerça o seu direito de oposição num dos balcões Santander, 
através de e-mail privacidade@santander.pt ou através da SuperLinha ligando 
para o número 217 807 364 (custo de chamada para a rede fixa nacional).

Consulte todas as informações aqui

Soluções de Formação

https://www.santander.pt/universitarios/solucao-formacao-dentista
https://www.facebook.com/santanderpt/
https://www.instagram.com/santanderpt/
https://pt.linkedin.com/company/santanderpt
https://twitter.com/santanderpt
https://www.youtube.com/user/bancosantandertotta



