
PACK UNIVERSITÁRIOS

ESSENCIAL NO TEU DIA A DIA
Para ti que estás no Ensino Superior, damos-te a possibilidade de aderir, num único momento e com toda a simplicidade, 
a um conjunto de produtos financeiros essenciais para a gestão do teu dia-a-dia e especificamente desenhados para 
responder às tuas necessidades.
• Cartão multifunções Caixa IU, que é o teu cartão de identificação da escola e um cartão de débito (opcional) sem 

anuidades. O Cartão Caixa IU confere-te ainda descontos em mais de 280 parceiros nacionais; 
• Conta à ordem sem despesas de manutenção; 
• Cartão de Estudante Internacional - Cartão de Crédito Caixa ISIC (TAEG 15,8%) 1 – aceite como cartão de descontos 

em mais de 120 países e confere internacionalmente o estatuto de estudante;
• Conta de poupança especial para os universitários – Caixapoupança Superior – para incentivar a pequena poupança 

(desde 1€), sem montantes mínimos de abertura e com bónus de taxa pela adesão a certos produtos; 
• Serviço de home banking Caixadirecta - para acesso à tua conta por telefone, mobile, internet ou via App. Permite a 

realização de algumas operações correntes como consultas, transferências e pagamentos de serviços; 
• Serviço de atendimento personalizado à distância exclusivo para os estudantes - Caixadirecta IU, assegurado por uma 

equipa comercial acessível 24 horas por dia, através do número azul 808 212 213 (24h por dia, todos os dias do ano).

O teu cartão de aluno no ensino superior, com uma opção bancária cheia de vantagens, é a prova de que evoluíste a sério. 
Para solicitar o teu cartão deves apresentar:

 - Cartão de Cidadão, ou
 - B.I./ N.º de Identificação Fiscal; 
 - Comprovativo de morada (comprovativo de inscrição na Escola, carta de condução, carta verde de seguros automóveis, 

título de registo de propriedade, extrato de conta bancária ou atestado da Junta de Freguesia). 

DIRIGE-TE AO ESPAÇO DA CAIXA E SOLICITA O TEU CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO.
1) TAEG de 15,8% para um montante de 1.500 € de crédito, a 12 meses, à TAN de 15,65%.

Para mais informações sobre a Caixa:
www.cgd.pt | wwwcaixaiu.pt
facebook.com/caixaiu
808 212 213 • 24h por dia/todos os dias do ano

Caixa Geral de Depósitos, SA · Sede Social: Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa | Capital Social: 3.844.143.735,00 € · CRCL e Contribuinte 500 960 046 

IUvolution.
O teu futuro em evolução.
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