
Santander Universidades oferece 
crédito para matrícula e rematrícula 

 
 Produto Credi-Universidade permite parcelamento em até 36 meses 

 
 Universitário ainda pode contratar a Conta Combinada Universitária FIT que 

isenta o valor total da tarifa mediante uso dos serviços bancários 
 

 
São Paulo, 30 de janeiro de 2015 – Para auxiliar o universitário, principalmente 

neste período de matrículas e rematrícula de volta às aulas, o Santander 
Universidades disponibiliza o Credi-Universidade – uma linha de crédito pessoal 
direcionada para despesas acadêmicas, como compra de livros, computadores, 
materiais didáticos, matrícula ou rematrícula. O valor é de até R$ 2 mil e pode ser 
parcelado em até 36 meses. 

“É um produto ideal para organizar as finanças do estudante no início do ano. E 
assim, ele garante sua matrícula no curso e não prejudica seu fluxo de caixa”, explica 
Jamil Hannouche, diretor do Santander Universidades Brasil. 

Além disso, o universitário conta com benefícios exclusivos no Santander. A Conta 
Combina Universitária FIT, por exemplo, é a única do mercado que isenta o correntista 
da tarifa mensal. Para tal, ele deve utilizar, mensalmente, o cartão de crédito 
Santander FIT e realizar outras duas ações diferentes, como pagar uma conta nos 
canais eletrônicos, manter uma conta em débito automático, ter um depósito em 
poupança programado, fazer recarga de celular pelo Internet Banking ou receber o 
salário no Santander. 

“Há quase 20 anos focado no segmento universitário, o Santander se consolida 
como instituição pioneira em desenvolver uma oferta adequada para cada fase de vida 
do estudante, além de investir fortemente na educação superior por meio de apoios 
acadêmicos, bolsas de estudos, premiações de reconhecimento, etc. Desde o 
momento em que inicia o ensino superior até os primeiros passos na sua vida 
profissional, ele encontra produtos e serviços que trazem soluções para o seu dia a 
dia”, explica Jamil. 

Os universitários também contam com o Santander Master, que oferece até 10 dias 
sem juros por mês no cheque especial, corridos ou alternados, além da Carteirinha 
Mundial de Estudante ISIC concedida gratuitamente, com uma rede de descontos em 
produtos e serviços em todo o mundo. 

Um diferencial importante é a equipe especializada da Central do Atendimento que 
faz o atendimento exclusivo dos universitários e recém-formados a partir da 
identificação do cliente nos telefones 11-4004-3535 / 0800-702-3535. “Entendemos 
que é preciso termos canais diretos e ágeis. Nossas soluções têm que acompanhar as 
mudanças de comportamento e exigência, cada vez mais dinâmicas, desse público”, 
afirma Hannouche. 

Para auxiliar na interface com o público universitário, o Santander Universidades 
possui também um canal de relacionamento direto por meio de uma fanpage no 
Facebook. Por meio da rede social, o banco estabelece um diálogo instantâneo com 
os seus mais de 800 mil seguidores, divulga suas iniciativas institucionais como os 
programas de bolsas de estudos e suas ações e suas ofertas. 

E não para por aí. Após concluir o curso de graduação, o recém-formado ainda 
conta com pacote especial de benefícios no Programa Jovem Profissional, com limite 
progressivo no cartão de crédito e cheque especial, possibilidade de desconto do 
pacote de serviços e financiamento de pós-graduação ou MBA, por meio do produto 
Crédito Educação Continuada. “Após a formatura, o estudante entra num novo ciclo de 



vida. No Santander, oferecemos todo o apoio necessário para esta transição, com 
uma oferta de produtos e serviços adequados a este perfil já inserido no mercado de 
trabalho e com novos anseios financeiros”.         

Desde 1996, o Santander Universidades já investiu mais de 3,1 bilhões de reais em 
todo o mundo e concede a cada ano mais de 22.400 bolsas de estudos nos 20 países 
nos quais está presente, com quase 1.200 universidades conveniadas. No Brasil 
desde 2001, foram concedidas mais de 57 mil bolsas de intercâmbio (nacionais, 
internacional e de educação à distância), foram entregues 46 Espaços Digitais e já se 
soma 456 instituições de ensino superior conveniadas no País. Até 2018, o Santander 
prevê mais 2,1 bilhões de reais de investimento em todo o mundo. 
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