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Nota de Imprensa 

 

Santander Universidades lança Seguro 

Proteção Educacional 
 

 As instituições de ensino superior que contratam o plano garantem o 
recebimento de até seis mensalidades caso o aluno não possa arcar com o 

pagamento 
 

 A solução vai colaborar para o controle da inadimplência e redução da evasão 
por questões financeiras nas universidades privadas brasileiras 

 
 

São Paulo, 11 de março de 2015 – O Santander Universidades anuncia o 
lançamento do Seguro Proteção Educacional. O produto, disponível para as mais de 
450 universidades conveniadas, garante às instituições de ensino superior (IES) o 
recebimento da mensalidade por até seis meses, caso o aluno ou responsável 
financeiro não possa arcar com o pagamento. A IES assegura o fluxo de caixa e o 
aluno não precisa interromper o curso. 
 

“O Seguro Educacional vem complementar toda a oferta de valor do Santander 
para as universidades, desde produtos e serviços financeiros até apoios acadêmicos, 
como bolsas de estudo internacionais, incentivo à pesquisa e projetos 
empreendedores. O Seguro ainda possui os diferenciais de evitar a inadimplência e 
contribuir para redução da evasão universitária por questões financeiras”, comenta 
Jamil Hannouche, diretor do Santander Universidades Brasil. 
 

O produto pode ser contratado por qualquer instituição de ensino superior 
privada, que terá à disposição quatro planos, com coberturas por morte acidental, 
desemprego, incapacidade física total e/ou invalidez permanente total por acidente. A 
cobertura das mensalidades em caso de sinistro pode ser por três ou até seis meses. 
O Seguro Proteção Educacional também oferece à instituição contratante a 
transferência do risco financeiro e gestão da cobrança para a seguradora; equilíbrio 
financeiro; diminuição de despesas judiciais e baixo custo de contratação.  
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