Financiamento Bradesco
Se desejar, o candidato aprovado nos cursos do PEC-FGV pode optar (apenas no ato da
matrícula) pelo pagamento financiado direto pelo Banco Bradesco.
Para isso, você deverá seguir os prazos e procedimentos exigidos pelo banco e concordar com
as taxas de juros. Caso não tenha conta no Banco Bradesco, é obrigatório a abertura de conta
corrente para fazer o financiamento.
Taxas que serão cobradas:
•
•
•

Juro mensal: verificar diretamente com o banco
TAC (tarifa de abertura de crédito)
IOF (imposto sobre operações financeiras)

Documentos necessários para abertura da conta:
Cópias simples, acompanhadas dos originais, de:
•
•
•
•
•

RG
CPF
Comprovante de endereço (conta de consumo)
Comprovante de renda ou movimentação bancária (I.R.)
Contrato assinado pelo aluno e pela FGV

Procedimentos para o financiamento:
•
•

Ser aprovado no processo seletivo do PEC-FGV.
Comparecer em uma das unidades com os documentos obrigatórios para efetivar a
matrícula.

1.
2.
3.
4.

Diploma de nível superior ou Certificado de Conclusão do curso de Graduação; (*)
Cédula de Identidade e CPF; (*)
Comprovante de residência; (*)
Ex-alunos: certificado de conclusão de curso realizado na FGV.

(*) somente cópias autenticadas ou documentos originais para autenticação no ato da
matrícula. Sendo que o certificado é válido apenas para a matrícula, o diploma deverá ser
entregue até o final do curso.
•
•
•

•
•
•

Escolher como opção de pagamento "Financiamento Bradesco", ler e concordar com
as informações.
Assinar e entregar o contrato no ato da matrícula (pessoa física, à vista).
Enviar e-mail ao Processo Seletivo (processoseletivopec@fgv.br) informando que a
forma de pagamento será pelo financiamento, para que o departamento possa agilizar
a assinatura do contrato para devolução.
Retirar o contrato assinado na FGV, no mesmo local da realização da matrícula em até
07 (sete) dias úteis.
Levar, até qualquer agência do Banco Bradesco, o contrato assinado por ambas as
partes e todos os documentos listados acima.
Ao ser atendido no banco, para o início do processo de financiamento, informe a
utilização do "CONVÊNIO FGV" ou "CDC SERVIÇOS".

•

O prazo dado pelo banco para obtenção do financiamento é de 05 (cinco) dias úteis,
incluindo a análise de crédito.

Observações:
Caso necessite de mais informações sobre o financiamento, procure qualquer agência do
Banco Bradesco e informe a utilização do "CONVÊNIO FGV" ou "CDC Serviços".
Na impossibilidade de efetuar o financiamento, o aluno deverá procurar a unidade de matrícula
e/ou enviar e-mail ao Processo Seletivo (processoseletivopec@fgv.br).

