O QUE VOCÊ PRECISA SABER?

ANÁLISE DE CRÉDITO
As informações do seu cadastro passam pela análise de crédito do sistema PRAVALER, que avalia a combinação
de todos os seus dados. Após essa análise, que leva cerca de 30 minutos, você recebe um e- mail informando se
sua solicitação de crédito foi aprovada ou não. Se você não tiver o crédito aprovado, você pode fazer uma nova
solicitação em 30 dias. Se o seu garantidor não for aprovado, você pode indicar outra pessoa para ser seu garantidor.
DICAS: Para aumentar suas chances é importante que, durante o cadastro, você preencha os seus dados e os do seu
fiador corretamente.
E lembre-se! É necessário que você e seu garantidor tenham uma renda mensal somada de pelo menos 2,2x o valor
da mensalidade. Por exemplo, se sua mensalidade for de R$1.000, vocês dois devem somar pelo menos R$2.200.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO
Sim, você pode antecipar o pagamento dos boletos que já foram gerados dos seus contratos, e diminuir o tempo
total.
Neste caso, esse processo é feito direto nos nossos canais de atendimento.
REAJUSTE DE MENSALIDADE
O valor da sua parcela depende da mensalidade do curso escolhido. Com o PRAVALER você paga parcelas com
valores menores que a sua mensalidade integral. Mas então, isso quer dizer que eu sempre vou pagar a mesma
parcela?
Não, a sua faculdade pode passar por algum reajuste anual de mensalidade e isso vai interferir no valor das suas
parcelas com o PRAVALER.
DICA: Sempre confira com a sua faculdade o valor exato da sua mensalidade naquele semestre.
IPCA E IOF
O IPCA é o índice de atualização monetária da inflação. Com base nesse índice, são reajustados anualmente os
preços dos produtos e contratos como os de aluguel e financiamentos.
Também haverá incidência de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que é um imposto previsto na legislação
brasileira, em todos os tipos de financiamento.
Todas as taxas e tarifas estarão detalhadas no seu contrato, então não se preocupe!
Qualquer dúvida, você sempre pode entrar em contato com algum de nossos atendentes.
TAXAS DE JUROS
Sua faculdade subsidia todo o juros até a sua 4ª recontratação, depois ela ainda continua pagando a maior parte
para que você possa continuar estudando.
Nesta opção, mesmo com os juros você irá pagar no máximo 65% da mensalidade com o IOF e IPCA já inclusos.
As taxas de juros estarão detalhadas no seu contrato.

