BEM-VINDO
AO MUNDO ACADEMICO
Exames. Noites em Claro. Café. Dias sem luz natural. Receio das Brancas.
Livros em PiLha. PiLha de nervos. Mais café. Duplo. A média conta e tu
contaste bem. Entraste, parabéns!
A Caixa, ao longo dos anos, tem estabelecdo protocolos com Instituições do Ensino
Superior, através das quais concede benefícios financeiros a toda a população
académica e se responsabiliza pela emssão dos Cartões de denfificação, após
a respetiva soLicitação dos alunos e depois da confirmação de inscrição por parte
da própria Escola.

SE A TUA ESCOLA TEM PROTOCOLO
COM A CAIXA, TENS DUAS OPÇÕES:
OPÇÃO 1: Simples cartão de identificação;
OPÇAO 2: Cartão de identificação associado a uma conta
bancária na Caixa com várias vantagens associadas:
• Cartão Caixa IU gratuito, com vertente de débito, que te dá acesso é tua conta;
• Isenção das Despesas de Manutenção da Conta à Ordem;
• Abertura de conta à ordem e de conta Caixa Poupança Superior
sem obrigatoriedade de um mínimo de depósito;
• Possibilidade de adesão gratuita ao cartão de crédito Caixa ISLC com
acesso a descontos em mais de 120 pa’ses do mundo e que te concede
internacionalmente o estatuto de estudante;
• Redução de 25% na comssão de estudo de créd o para formação;
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• Acesso ao Serviço Caixadirecta IU (808 212 2 3
24 horas por
da/todos os d~as do ano) com uma equipa dedicada de comerciais,
exclusiva para responder às soLictações dos alunos do ensino superior;
• O Servço Caixadirec a é gratuito e permite-te o acesso à tua conta
em qualquer parte do mundo através do telefone ou da internet, para
efetuares consuLtas, movimentos, pagamentos, etc.;
• Acesso ao Servço reply2me. Mandas a mensagem* com o seguinte
texto: reply2meEespaçol [n~ de contrato Caixadirecta] para o 3510 e,
na volta, quem te Iga é a Caixa para que não gastes saldo na chamada
telefónica;
• Descontos em mars de 160 parceiros, como nos bJhetes de cinema Zon
Lusomundo e Cinemas City, Vagens (ex: Best Trave e Tui Viagens), hotés,
Lojas, espetácu os e exposições (sabe mais em www.vantagenscaixa.pt);
• Acesso a software gratuito da Microsoft
wwwcaixaiucgdpt
programa dreamspar~
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PARA TERES O CARTAO DE IDENTIFICAÇAO DA TUA ESCOLA
COM TODOS OS BENEFÍCIOS A QUE TENS DIREITO, PRECISAS
DE APRESENTAR O SEGUINTE:
• Cópia do RI/Cartão de Cidadão
• Cópia do N~ de Identificação E scal
• Comprovativo de Morada
(cornp ovativo de nscrição na Escola, carta de condução, carta verde de seguros
automóve~s, t lo de registo de propredade, extrato de conta bancária ou atestado
da Junta de Fre° esia)
• 1 Fotografia
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INFORMAÇOES IMPORTANTES
Opta pelo cartão que considerares mais adequado para ti e solicita-o no stand
da Caixa ou em qualquer Agência. O cartão é enviado para a tua morada caso
solicites o cartão com vertente bancária. Os cartões sem a vertente bancária
serão entregues na Secretaria da Esco a. A produção dos cartões só é realizada
depois da Escola nos confirmar que efetivamente estás nscrito.

DIRIGE-TE AO ESPAÇO CAIXA E SOLICITA O TEU CARTÃO
DE IDENTIFICAÇÃO.
Para mais nformaçoes:
www.caixaiu.cgd.pt
808 212 73
Caixadirecta IU • 24h por da. Todos os dias do ano.
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O teu futuro é na Caixa. Com Certeza.
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