FAQ Financiamento 2º trimestre
1.

O que é o PRAVALER?

O PRAVALER é a maior empresa de crédito estudantil privado do Brasil. Já ajudamos a transformar a vida de mais
de 200 mil alunos por meio da educação. Oferecemos serviços financeiros para tornar possível o sonho de estudar.
2.

O que é o financiamento para o 2º trimestre de 2020?

É uma solução financeira que o PRAVALER, em parceria com algumas instituições, criou para atender à
necessidade dos alunos nesse momento de crise. Por isso, é uma solução para financiar as três últimas
mensalidades do semestre: abril, maio e junho.
3.

Como funciona o financiamento para o 2º trimestre de 2020?

É sempre o financiamento das últimas parcelas do semestre: maio e junho. O financiamento pode ser feito de duas
formas:
1º Pagando no dobro do tempo, ou seja, as parcelas de maio e junho serão pagas em 6x SEM JUROS com o 1°
boleto para junho. Veja o exemplo:
Sem PRAVALER 2º trimestre fica 3x de 1.000,00 por mês
Com PRAVALER 2º trimestre fica 6x de R$500 por mês
2º Pagando em 5x mais tempo, ou seja, as parcelas de maio e junho poderão ser pagas em 15x SEM JUROS com o
1° boleto para junho. Veja o exemplo:
Sem PRAVALER 2º trimestre fica 3x de 1.000,00 por mês
Com PRAVALER 2º trimestre fica 15x de R$200 por mês
4.

Eu pago alguma taxa de juros pelo financiamento?

Não. Você paga apenas a mensalidade do seu curso dividida em mais parcelas, sem taxas adicionais e sem juros.
5.

Quando começo a pagar o financiamento do 2º trimestre?

A 1ª mensalidade tem vencimento para o mês seguinte a contratação. Por exemplo, contratando em abril a 1ª
mensalidade terá vencimento para maio.
6.

Qual é a duração dos boletos?

Você sempre começa a pagar no mês seguinte da contratação, então por exemplo, se você contratar o
financiamento de 6x em abril, começa a pagar em maio de 2020 e termina de pagar em outubro de 2020. Se você
contratar o financiamento de 12x em abril, começa a pagar em maio de 2020 e termina em abril de 2021.
7.

O financiamento continua valendo para as outras mensalidades a partir de julho?

Não. Para as mensalidades a partir de julho você pode voltar a pagar normalmente os boletos para sua faculdade
ou se quiser financiar as outras mensalidades com o PRAVALER, precisará contratar um novo financiamento
referente as parcelas do 2º semestre de 2020.
8.

Se eu contratar um novo parcelamento em julho (2° semestre), vou pagar dois boletos por mês?

Nesse caso, pode ser que acumule ou não, pois em caso de renovação com o PRAVALER, a faculdade (junto com a
gente) analisará caso a caso para melhor atender você. Sendo assim, em caso de dúvidas nessa situação, entre em
contato com sua universidade.
9.

Quem pode contratar o financiamento do 2º trimestre?

Qualquer aluno que estude em uma faculdade que possua essa parceria com PRAVALER, que tenha ingressado na
faculdade no 1º semestre de 2020 ou em semestres anteriores e que não possua débitos anteriores em aberto
com a faculdade.

10. Eu preciso de fiador para contratar o financiamento do 2º trimestre?
Sim. O fiador vai compor a renda com o aluno para realizar o financiamento e será o responsável financeiro caso o
aluno fique inadimplente.
11. Quem pode ser meu fiador?
Qualquer pessoa, independente do grau de parentesco, que não tenha restrições em nome.
12. Quais são os critérios para ser aprovado no Financiamento do 2º trimestre?
Aluno e fiador não podem ter restrição e a renda mínima dos dois deve ser de no mínimo 2x o valor da parcela.
13. Posso contratar o financiamento do 2º trimestre mesmo sendo menor de idade? Preciso indicar um
responsável?
Sim. Pode contratar, basta apenas indicar um responsável maior de idade.
14. Quais documentos são necessários para contratar o Financiamento?
• Documento de identificação (RG, CNH, documentos de entidades de profissional, Registro Nacional de
Estrangeiro – RNE e Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS);
•Cadastro de Pessoa Física perante o Ministério da Fazenda (CPF/MF);
•Comprovante de endereço (contas de luz, água, gás, telefone fixo, cópia de contrato de locação, conta de TV a
cabo ou de internet banda larga, IPTU) ou, na falta destes, declaração de residência do aluno;
•Comprovante de renda do aluno e/ou do seu garantidor;
15. Eu preciso estar matriculado na faculdade para contratar o financiamento do 2º trimestre?
Sim. Para contratar o financiamento com o PRAVALER é preciso estar com a matrícula em dia na sua faculdade.
16. Quando o financiamento estará válido?
Após a contratação no site do PRAVALER, vamos fazer a análise de crédito e estando tudo certo entraremos em
contato com sua faculdade para ver se está tudo certo com sua matrícula. Após isso, você deverá assinar um
contrato e enviar uma documentação e então liberaremos o financiamento.
17. Eu preciso comunicar a faculdade que quero contratar o financiamento do PRAVALER?
Após fazer o cadastro no nosso site, só é necessário verificar se está tudo certo com sua matrícula na faculdade.
18. Onde vejo meu contrato?
O Contrato fica disponível no Portal do Aluno. Você acessa o Portal com seu CPF e senha cadastrada.
19. Como tenho acesso aos boletos?
No Portal do Aluno do PRAVALER e em nosso APP você tem acesso aos seus boletos e vários outros serviços.
Se pintar alguma dúvida sobre o financiamento realizado, com quem falar?
Central de atendimento: Atendimento de 2ª a 6ª das 08 às 21:00h e aos sábados das 09 às 15h. – Capitais
e regiões metropolitanas: 4020-9745 - Demais regiões e solicitações: 0800 880 2159

Caso tenha alguma dúvida que não esteja aqui entre em contato pelo chat ou envie os dados no link abaixo no
final da página para entrarmos em contato contigo. https://www.pravaler.com.br/ajuda/

