Nota de Imprensa

Santander Totta já concedeu 3400 créditos com Garantia
Mútua a estudantes do Ensino Superior


O Santander Totta tem uma quota de mercado de 28% neste tipo de financiamento



Em 2010, o Banco investiu 4,7 milhões de euros na promoção do Conhecimento e
Ensino Superior

Lisboa, 14 de Fevereiro de 2011 – No âmbito da linha de crédito para o Ensino Superior
com Garantia Mútua criada no final de 2007, o Banco Santander Totta já apoiou cerca de
3400 estudantes universitários, num total de 36 milhões de euros. O Santander Totta, que
foi o primeiro banco a lançar este produto, tem actualmente uma quota de mercado neste
tipo de financiamento de 28%, mais do dobro da sua quota natural.
O Crédito Ensino Superior com Garantia Mútua destina-se ao financiamento de
licenciaturas, mestrados, doutoramentos e programas de mobilidade internacional, com
condições especiais para os estudantes, em função do seu aproveitamento escolar. Os
alunos com médias superiores a 16 beneficiam de um spread de 0,2%. Para médias entre
14 e 16 e o spread é de 0,65% e para médias entre 10 e 14 de 1%. Este Crédito permite ao
estudante começar a pagar o seu curso um ano após o seu término, num prazo de
reembolso até 10 anos.
A aposta neste produto tem sido uma das prioridades na política de apoio ao ensino
universitário do Banco, que representa cerca de 80% do investimento em Responsabilidade
Social. Em 2010, o Santander Totta investiu cerca de 4,7 milhões de euros no
Conhecimento e Ensino Superior, continuando a estreitar relações com as principais
Universidades e Politécnicos do país, com quem tem actualmente 43 convénios celebrados,
e a actuar através do Universia, na criação de projectos com valor acrescentado para a
comunidade académica.
O Banco atribui anualmente cerca de 350 bolsas de estudo e investigação, prémios de
mérito a estudantes universitários e apoia vários projectos desenvolvidos pelas
Universidades, seguindo o eixo da acção social do Banco Santander, que tem a nível
mundial mais de 800 acordos de colaboração com universidades em todos os continentes.
Para além do Ensino Superior, o Santander Totta investe, em matéria de Responsabilidade
Social, em áreas tão importantes como o Ambiente, a Solidariedade Social e os Recursos
Humanos, tendo dispendido em 2010 um total de 5,7 milhões de euros, mais 30% do que
em 2009, em que foram investidos 4,3 milhões de euros.

