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▲ DIREÇÃO 36 ▲

CIRCULAR 36 ❚ 2022

Sindicato dos Trabalhadores
do Setor Financeiro de Portugal

Se é Associado do SBN - Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro 
de Portugal e ainda está na faculdade ou tem filhos nas mesmas 
condições, o seu sindicato irá ajudá-lo, mais uma vez, a fazer face a estes 
encargos, através de uma linha de crédito, cujo pagamento será efetuado 
de forma fracionada e sem qualquer despesa.
Se está interessado, faça já a sua inscrição preenchendo o questionário no 
verso desta circular.

O valor máximo de 1.500€ (ou menor conforme o valor da propina anual 
do estabelecimento de ensino em causa) por cada filho / Associado que 
se encontre a frequentar o ensino superior, seja ele público ou privado, 
com possibilidade de pagamento em 12 prestações, com valores 
mínimos de 50€ por mês.
As inscrições serão aceites após análise por parte do SBN - Sindicato dos 
Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal.

Tanto as inscrições como o respetivo pagamento deverão ser efetuados 
nas instalações do SBN, na rua Cândido dos Reis, 130-2.º – 4050-151 Porto.
Mais informações podem ser obtidas através do tel.: 223 398 843 ou do 
e-mail sag@sbn.pt.

Data de início da inscrição: IMEDIATA
Data limite: 30 NOVEMBRO 2022

Saudações Sindicais
A DIREÇÃO

PELO DÉCIMO ANO CONSECUTIVO,
O SBN  VAI AJUDÁ-LO A PAGAR
AS PROPINAS UNIVERSITÁRIAS

TANTO DOS SEUS FILHOS COMO AS SUAS



Requisitante/Associado

Nome               N.º de Associado:

Morada completa:       

         Código Postal           -             Localidade    

Nº de telemóvel              N.º Contribuinte:

Elementos do aluno 

Nome          Idade

N.º de beneficiário :                    N.º de telemóvel:                    N.º Contribuinte:

Instituição de Ensino Superior que frequenta:        

Ano de frequência  Curso

Tomei conhecimento e estou de acordo com as condições propostas para a presente linha de crédito.

         Assinatura do Associado conforme B.I. / C.C.

Questionário obrigatório para candidatura de acesso à linha de crédito
para apoio ao ensino superior

(Preencher todos os campos)

Beneficiários:
. Podem beneficiar do programa da linha de crédito de apoio ao ensino superior do SBN 

- Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal todos os Associados e 
filhos adstritos ao seu agregado, a frequentar o ensino superior, público ou privado, nas 
modalidades de licenciatura e mestrado.

Inscrições:
. Todas as inscrições deverão dar entrada nos serviços do SBN (SAG), na rua Cândido dos 

Reis, 130-2.º - 4050-151 Porto, até 30 de novembro de 2022.
. No ato da inscrição o associado terá de preencher um questionário que lhe permitirá 

recorrer a qualquer das linhas de crédito.

Pagamento:
. Débito em conta; 
. As prestações vencem ao dia 26 de cada mês ou no dia útil seguinte.

Condições de Pagamento:
. Até 12 prestações;
. Montante máximo de linha de crédito – 1.500€ (mil e quinhentos euros);
. Prestação mínima mensal 50€ .

Para usufruir desta linha de crédito é obrigatória a entrega no SBN dos seguintes 
comprovativos: 

. Original de matrícula emitido pela faculdade correspondente;

. Declaração original do montante anual de propinas a pagar;

. Autorização de débito com comprovativo de NIB.

Existindo qualquer dúvida, quanto à frequência do ensino superior, o SBN poderá a qualquer 
altura solicitar novo comprovativo. No caso de confirmação de anulação de matrícula falsa 
frequência, o SBN debitará automaticamente todo o montante em dívida.

Regulamento de Acesso à Linha de Crédito
para apoio ao ensino superior


