Nota de Imprensa

Santander Universidades oferece crédito para o período de
volta às aulas
Linha de até R$ 2 mil dá fôlego financeiro ao estudante no período em que é preciso
comprar materiais escolares e fazer matrícula;
Novo APP Santander Universitário permite usuário se candidatar a vagas de estágio
e empregos e a concorrer a bolsas de estudos;
Universitário poderá ser isento da taxa de cartão e ainda contar com 10 dias sem
juros no cheque especial.
São Paulo, 02 de março de 2017 – Para apoiar os estudantes na volta às aulas, o Santander
Universidades oferece uma linha de crédito voltada para cobrir despesas com matrícula, compra de
livros e material escolar, com limite de até R$ 2 mil e prazo máximo de 36 meses. Essa é apenas
uma das ofertas diferenciada que o Banco desenvolveu para esta fase da vida do estudante.
“O Santander Universidades quer ajudar o universitário nessa importante etapa da sua vida, nos
estudos, na profissão e em seus projetos de empreendedorismo. Temos produtos e serviços
voltados à necessidade de cada aluno“, afirma Ronaldo Rondinelli, diretor do Santander
Universidades.
Entre as opções oferecidas, o aluno poderá optar pela a conta universitária (conta corrente e cartão
de crédito) ou o cartão Play. Na primeira opção, o jovem terá 10 dias sem juros no cheque especial.
Caso prefira apenas o Play, poderá ter isenção de anuidade, desde que faça R$ 50 em compras de
crédito a cada fatura.
Outra novidade é o programa bolsa de estágios, que oferece ao estudante a oportunidade de
estagiar por quatro meses em uma empresa de pequeno ou médio porte parceira do Santander.
Para isso, basta baixar o APP Universitários e se cadastrar na vaga que interessar. No aplicativo,
também é possível consultar e concorrer a bolsas de estudos nacionais e internacionais e ter
acesso a descontos e benefícios em diversos estabelecimentos. Outra iniciativa, é o Academicxs
Game, disponível no aplicativo, que concederá 20 bolsas de estudo para o Curso de
Empreendedorismo na Babson College, nos EUA, com tudo pago.
Além disso, o universitário pode acessar, no portal Universia (www.universia.com.br), informações
sobre cursos, instituições de ensino e empreendedorismo.

Santander Universidades
O Santander foi reconhecido pelo ranking Global Fortune 500 como a empresa que mais investe
em educação no mundo. Criado há 20 anos, o Santander Universidades é o braço educacional do
Grupo. Além de ser pioneiro em desenvolver uma oferta adequada para cada fase de vida do
estudante, investe fortemente na educação superior: desde 1996, foram mais de R$ 4 bilhões em
todo o mundo. Até hoje, o Santander Universidades concedeu mais de 140 mil bolsas de estudos
em mais de 20 países, nos quais mantém parceria com cerca de 1,2 mil universidades. No Brasil,
são mais de 400 instituições de ensino superior conveniadas
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