Becas Santander Iberoamérica de Grado. Curs 2018-2019.
Instruccions addicionals a les instruccions del Programa Internacional.
Després de publicada la resolució d'adjudicació de les beques cal complimentar els següents
tràmits:
1. Recepció del correu d'adjudicació. El servei de Relacions Internacionals i Cooperació
adjudicarà la beca en la pàgina web www.santander-becas.com Aquesta adjudicació
genera un correu electrònic que rep l'estudiant o estudianta en la direcció electrònica
que va fer constaren inscriure’s en la plataforma www.santander-becas.com. En aquest
correu el Banc de Santander envia instruccions relatives a la beca i a l'assegurança.
2. Acceptar la beca. Després de comprovar les dades que consten en l'adjudicació
(universitat de destinació, període, etc.) l'estudiant o estudianta ha d'acceptar la beca.
3. Contractar l'assegurança de viatge del Banc de Santander a través de la plataforma
www.santander-becas.com. Els estudiants i les estudiantes beneficiaris d'una Beca
Santander Iberoamérica de Grado han de contractar obligatòriament la pòlissa que els
ofereix el Banc de Santander.
4. Aquesta assegurança és obligatòria, l’import de la prima es descomptarà del segon
pagament de la beca Santander
5. Pujar una còpia de l'assegurança per ENTREU al "Expedient Programa Internacional 20182019 Destinació" en companyia del certificat d'incorporació en arribar a destinació tal
com preveu la normativa del Programa Internacional.
6. L'estudiant o estudianta ha de comprovar les prestacions de la pòlissa i que aquesta
compleix els requisits mínims de la Universitat de destinació. Cas que no complisca
aquests mínims haurà de negociar amb la companyia les millores necessàries i el preu de
la pòlissa.
7. Algunes universitats estrangeres exigeixen que l'estudiant o estudianta contracte la seua
pòlissa d'assegurances. En aquest cas, l'estudiant o estudianta haurà de contractar les
dos.
8. Compte corrent del Santander. La Universitat de València pagarà les beques en el
compte corrent del Banc de Santander que l'estudiant o estudianta va proporcionar a
través d'Entreu en el moment d'acceptar la beca de mobilitat del Programa Internacional.
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