A Diákhitelről általában
A részletekkel kapcsolatban kérjük, keresse fel elérhetőségeink bármelyikét!
Telefonszám: +36 1 999 99 44
E-mail: info@diakhitel.hu
A Diákhitel Központ Zrt. 2001-es alapítása óta jelentős mértékben hozzájárul a
társadalmi mobilitás fenntartásához, és komoly szerepet vállal az esélyegyenlőség megteremtésében.
A Diákhitel univerzális, azaz minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 40 év alatti,
felsőoktatásban résztvevő hallgató számára azonos feltételekkel vehető igénybe. (2018. február 1-től
már 45 éves korig igényelhető.)
A Diákhitel komoly pénzügyi segítséget nyújt a hallgatók megélhetési és tanulmányi költségeinek
fedezésében is.
Két konstrukció áll a jogosultak rendelkezésére: a szabad felhasználású Diákhitel1 és a kizárólag
képzési költségre fordítható, kötött felhasználású Diákhitel2.
A Diákhitel visszafizetési feltétele maximálisan illeszkedik a fiatal egyetemisták és pályakezdők
speciális élethelyzetéhez. Úgy kínál pénzügyi segítséget az egyetemi évekre, hogy törlesztését csak
annak befejezését követően kell megkezdeni, 2018-tól akár már munkáltatói segítséggel
A Diákhitel Központ számára jogszabály tiltja, hogy a hitelek kamatából üzleti haszon szülessen, így
egyedülálló kedvezményekkel és feltételekkel segíti a tanulmányok előrehaladását.
Diákhitel1
Szabad felhasználású Diákhitel, a hitelcélról a hallgató rendelkezhet.
Képzési formától függetlenül, minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató számára
elérhető.
Igényelhető összegek: havi 15, 21, 25, 30, 40, 50 ezer forint, mely havonkénti vagy szemeszterenkénti
egyösszegű utalásban is kérhető. 2018. február 1-től 70 ezer forintra emelkedik az igényelhető
legmagasabb összeg.
2018. február 1-től külföldi résztanulmányok idejére (pl. Erasmus félévek) de maximum két félévre a
külföldön történő megélhetés, lakhatás teljes vagy részleges fedezetének biztosítására a normál
összeg kétszerese igényelhető.
A szabad felhasználású Diákhitel1 kamatlába a 2017. július 1. – 2017. december 31. időszakban évi
2,3%.
Diákhitel2
Kötött felhasználású Diákhitel, kizárólag a képzési díj kiegyenlítésére fordítható.
Önköltséges képzésben résztvevő hallgatók jogosultak felvételére.
Kamatmentesen kínál megoldást a képzési díjak fedezésére, az ügyfelek által fizetendő kamat 0%, a
kamatot az állam átvállalja.
A Diákhitel2 felvehető összege a képzési költségekhez igazodik, azaz a felvehető összeg felső határa
az képzés ténylegesen fizetendő költsége.

A Diákhitel Központ az igényelt összeget közvetlen a felsőoktatási intézményeknek utalja, így a hitel
valóban a képzés finanszírozását szolgálja.

Igénylés és törlesztés
Igényelni legkényelmesebben a felsőoktatási intézmények tanulmányi rendszereiből lehet. Javasolt
az e-aláírással történő szerződéskötés, melynek feltétele, hogy az igénylés a Neptun felületen
keresztül induljon és az igénylőnek legyen ügyfélkapus hozzáférése. Ez esetben a kitöltött adatlapot
nem kell kinyomtatni, aláírni és leadni valamely Diákhitel partnerintézetnél vagy felsőoktatási
intézményben, hanem mindez online felületen valósul meg. Az e-szerződéskötés legnagyobb újítása
az, hogy elektronikus felületen történik a személyazonosítás, így megvalósul a papírmentes, gyors
átfutású ügyintézés.
Továbbra is él az a lehetőség, hogy az egyetemek és főiskolák elektronikus tanulmányi
rendszereinek hallgatói felületéről kezdeményezze a hallgató az igénylést, az adatlap helyben, a
felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztályán történő kinyomtatásával és leadásával. A
nyomtatvány kitöltése a Diákhitel internetes hitelügyintézési felületén, a Diákhitel Direkten
(www.diakhiteldirekt.hu) is elindítható.
A Diákhitel törlesztésére az aktív hallgatói jogviszony megszűnése után kerül sor, a törlesztőrészletek
két évig a minimálbérhez, majd a jövedelemhez viszonyítva kerülnek megállapításra.
2018-tól a munkáltatók, foglalkoztatók adó- és járulékmentes juttatásként részben, vagy egészben
átvállalhatják a hitelfelvevők rendszeres törlesztési kötelezettségeit. Ennek mértéke az előírt kötelező
törlesztőrészlet, de havonta legfeljebb a minimálbér 20%-a.
A Diákhitel konstrukcióban továbbá egyedülálló módon számos kedvezmény is igénybe vehető, pl.
díjmentes elő- vagy végtörlesztés, illetve speciális kedvezmények a legkülönbözőbb élethelyzetek
tekintetében is (pl. szülés, jövedelem kiesés, rokkantság vagy egyéb esetekben).

