DIÁKHITEL
egy nem tipikus hitel, komoly döntésekhez
Ha szeretnél továbbtanulni, a versenyképes tudást és e mellé versenyképes diplomát is szerezni, akkor céljaid megvalósításához a Diákhitel biztosíthat könnyen elérhető lehetőséget. Ezt a kifejezetten csak a főiskolai, egyetemi hallgatók számára
elérhető kölcsönt az állami tulajdonú Diákhitel Központ nyújtja. A 2008/2009-es tanév első félévére a hiteligénylést legkésőbb szeptember 15-ig kell leadni, ezt követően
az első kiﬁzetés október 15-én történik meg. A legfontosabb tudnivalók röviden a
következők:

1. Hitelhez bárki hozzájuthat, aki felsőoktatási intézmény bejelentkezett hallgatója, és 40 évnél nem
idősebb. A Diákhitel igénylésénél tehát nincs hitelbírálat, azaz jövedelmet, kezest vagy egyéb fedezetet – pl. ingatlan – nem kell felmutatnod.
2. Diákhitelként 2008 szeptemberétől maximum
havi 40 000 Ft-ot, költségtérítéses képzés esetén
maximum havi 50 000 Ft-ot igényelhetsz. Az öszszeget megkaphatod havonta, vagy egy összegben
az egész félévre/szemeszterre (5 hónapra) előre is.
Diákhitelt akár egyetlen tanulmányi félévre is felvehetsz.
3. Az igényléshez szükséges nyomtatványt beszerezheted, és kitöltés után leadhatod az ügyintézésbe technikai szereplőként bevont bankok, takarékszövetkezetek ﬁókjaiban vagy a nagyobb postahivatalokban.
4. A hitelt a bankszámládra utalják, ha még nincs,
előzőleg valamelyik magyarországi pénzintézetnél
számlát kell nyitnod.
5. Szabadon eldöntheted, hogy a felvett kölcsönt
mire költöd. A Diákhitel további előnye, hogy kamata jóval kedvezőbb, mint a többi forint alapú,
szabad felhasználású banki hitelé (jelenleg 9,5%).
Mindez annak köszönhető, hogy a Diákhitel Köz-

pont a hitelt önköltségi elven, üzleti haszon nélkül
nyújtja.
6. A törlesztést csak tanulmányaid befejezése
után kell elkezdened, legkésőbb azonban 40 éves
korodban. A törlesztésnél alapelv, hogy a hitel viszszaﬁzetése ne jelentsen aránytalanul nagy terhet, és
biztosan tudd ﬁzetni. Ezért a törlesztőrészletek öszszege a jövedelmedhez fog igazodni, azonban nem
lehet kevesebb, mint a minimálbér meghatározott
része. Mivel így nem lehet tudni, mennyi idő múlva
sikerül tartozásodat visszaﬁzetned, a hitel futamideje nincs előre rögzítve.
7. Ha anyagi helyzeted engedi, bármikor lehetőséged van díjtalan előtörlesztésre. Ezt azonban
jelezned kell (pl. az átutalási megbízás közlemény
rovatába írd be az „előtörlesztés” kifejezést és a
nyolcjegyű szerződésszámot), mivel az esedékes
részletnél magasabb összeg beﬁzetése nem jelent
automatikus előtörlesztést.
8. A Diákhitel-tartozás önmagában nem jelent
akadályt későbbi hitelek (pl. támogatott lakáshitel)
felvételénél. Ügyelj azonban a törlesztőrészletek
pontos ﬁzetésére, mivel ennek többhavi elmaradása a banki hitelekhez hasonlóan a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) történő regisztrációt vonja maga után, jelentősen megnehezítve a
későbbi hitelhez jutás esélyét.
A Diákhitellel kapcsolatban további részleteket és információkat a www.diakhitel.hu oldalon találsz.

Az alábbi honlapokon elolvashatod a teljes cikksorozatot és e témákban további információt is találhatsz!
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