AVÍS IMPORTANT
MATRICULACIÓ – CURS 2018/2019
PAGAMENT DE LA MATRÍCULA MITJANÇANT EL PRÉSTEC AGAUR

L’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) ofereix la possibilitat de fraccionar el
pagament de la matrícula en mensualitats, d’acord amb els terminis establerts a cada universitat.
PER AL PAGAMENT FRACCIONAT DE LA MATRÍCULA
Si vols sol·licitar un préstec, consulta les condicions del préstec AGAUR com a modalitat de pagament
abans de fer la matrícula, a la web:

http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pas_a_pas/com-sollicitar-un-prestecper-al-financament-de-la-matricula/
També trobaràs una adreça de correu electrònic on pots adreçar-te per a consultar qualsevol qüestió
relacionada amb el préstec:

finan.agaur@gencat.cat
Si tries aquesta modalitat de pagament, hauràs de tenir en compte el següent:
• El pots sol·licitar si curses estudis oficials.
• Has de tenir el pagament domiciliat. Recorda’t d’actualitzar les teves dades bancàries quan formalitzis la
matrícula/automatrícula, selecciona la forma de pagament: préstec Agaur, tria una de les entitats financeres del
conveni i actualitza les dades del teu domicili habitual i del domicili que tindràs durant el curs.
• Per a poder sol·licitar el préstec, l'import de la teva matrícula haurà de ser com a mínim de 500 € i d'un
màxim de 7000 €. Els becaris també podreu sol·licitar-lo sempre que l’import total de la vostra matrícula sigui
superior a la quantitat mínima establerta.
• Has de tenir nacionalitat espanyola o bé, si ets estranger, disposar del TIE i d'un aval d'un cotitular major
d’edat que pugui acreditar prou ingressos.
• No pots constar en el RAI, l’ASNEF o a qualsevol altre registre públic de morositat i has d’acreditar un nivell
d’ingressos mínim o bé incorporar un cotitular que pugui acreditar-lo.
• El préstec permet el finançament del 100% de l'import de la matricula. Tipus d’interès: 0% anual fix.
Comissió d'obertura: 24 euros. No s'aplicarà comissió d'amortització. En cas d'impagament, l'entitat financera
podrà carregar un import de 12 euros per rebut impagat i un interès de demora del 7,99%.
• Podràs sol·licitar aquesta modalitat de pagament si formalitzes la teva matrícula abans del dia 23 d'octubre.
• El préstec no cobrirà modificacions de matrícula realitzades amb posterioritat al dia 24 d’octubre. L'import
d'aquestes modificacions l'hauràs d'abonar en un únic pagament i per domiciliació bancària.
• Una vegada matriculat, has d'esperar a rebre un correu electrònic de l'AGAUR amb informació sobre la
tramitació a l'adreça electrònica que apareix al teu full de matrícula. Aquest correu el rebràs sempre a partir del
10 d'octubre, i des del moment en què el rebis, començarà a comptar el termini de dues setmanes per a
formalitzar el préstec amb l'entitat financera seleccionada.
• Consulta tota la informació a l'adreça de l’AGAUR i assegura't, abans de marcar aquesta opció de pagament,
que vols abonar la teva matrícula mitjançant el préstec, atès que un cop sol·licitat no és possible anul·lar-lo. Si
més endavant ets beneficiari d'un ajut a l'estudi, l’import concedit s’utilitzarà per a la minoració/amortització del
préstec.

