DIÁKHITEL PLUSZ - hallgatóknak
Kamatmentes segítség a válsághelyzetben
Szűkültek a munkalehetőségeid vagy esetleg a családodnak nehezebb finanszírozni a
tanulmányaidat? A Diákhitel Plusz célja ezen a problémán segíteni, annak érdekében, hogy
továbbra is a tanulmányaidra tudj koncentrálni.
Mi az a Diákhitel Plusz?
A Diákhitel Plusz egy 2020. május 1. – 2020. december 31. között elérhető, államilag
támogatott, kamatmentes, teljesen szabad felhasználású hitellehetőség.
Ki veheti fel?
Ha van aktív hallgatói jogviszonyod, akkor gond nélkül, bármikor igényelheted, amennyiben
18 éves elmúltál, de az 55. életévedet még nem töltötted be. Azonban, ha lejárt hiteltartozású
diákhitellel rendelkezel, akkor sajnos nem vagy jogosult az új hiteltermék felvételére.
Van már diákhiteled?
Nem baj! A Diákhitel Plusznál nem akadály, ha már rendelkezel Diákhitel1 és Diákhitel2
szerződéssel, még akkor sem, ha idén igényeltél nálunk hitelt.
Mekkora összeg vehető fel?
A legkisebb felvehető összeg 100 000 forint, a legmagasabb pedig 500 000 forint lehet. A
pontos értéket Te határozod meg, az összeget pedig a bankszámládra utaljuk.
Meddig igényelhetem?
2020. május 1. – 2020. december 31. között bármikor tudod igényelni.
Mennyi a kamata?
Az állami kamattámogatásnak köszönhetően, az új hitelt kamatmentesen veheted fel, és ez a
teljes futamidő alatt változatlanul így marad.
Hogyan lehet igényelni?
2020. május 1-től a www.diakhitel.hu oldalon éred el azt a felületet, ahol ki tudod majd tölteni
a Hiteligénylési adatlapot és a fennálló aktív hallgatói jogviszonyodról szóló Nyilatkozatot. A
kitöltött adatlapot, a kölcsönszerződést és a Nyilatkozatot személyesen adhatod le a kijelölt
Diákhitel PartnerPontokon. Ezután a Diákhitel Központ a beérkezett dokumentumokat
ellenőrzi és a jogosultsági feltételek teljesítését követően, napokon belül folyósítja
bankszámládra a hitelt.
Hogyan lehet törleszteni?
Igényléskor a futamidőt 1 és 5 év között Te választhatod meg, a törlesztést pedig csak egy
éves türelmi időszak után kell megkezdened. Előtörleszteni és végtörleszteni bármikor,
díjmentesen tudsz, továbbá a gyermekvállaláshoz kapcsolódó családi kedvezmények a
Diákhitel Plusz esetében is elérhetők. Ennek értelmében a 2020. május 1-je után született 2.
gyermek után a tartozás felét, a 3. gyermek születését követően pedig az édesanyák teljes
tartozását elengedjük.
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