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 Felvehetem?
A szabad felhasználású Diákhitel képzési formától független 
elérhető minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 35 év 
alatti diáknak.

 Mekkora összeget igényelhetek?
A szabad felhasználású Diákhitel esetében havi 15, 21, 25, 30, 40 
vagy 50 ezer forint igényelhető. 

 Mire költhetem el?
A szabad felhasználású Diákhitelnél a hallgató határozza meg a 
hitelcélt, legyen az megélhetés, lakhatás vagy a tanulmányokhoz 
szükséges kiegészítők.  

 Hogyan kapom meg a pénzt?
Átutalással érkezik a számládra. A szabad felhasználású Diákhitel 
igénytől függően szemeszterenként egy összegben, de havi 
folyósításban is kérhető.

 Mekkora a kölcsön kamata?
Bár a Diákhitel kamata változó, mégsem kell jelentős 
kamatingadozásra számítani. A kamat mértékét félévente 
határozza meg a Diákhitel Központ, jelenleg 7,5%, mely a többi 
szabad felhasználású banki hitelekkel összehasonlítva nagyon 
kedvező konstrukciót jelent.

 Mikor és mennyit kell törlesztenem?
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, de legkésőbb 35 éves korban kell 
megkezdeni. A havi törlesztőrészlet nagysága a jövedelmedhez 
igazodik, a szabad felhasználású Diákhitel esetében annak 6%-a.
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 Felvehetem?
A kizárólag képzési költségekre fordítható Diákhitel csak az 
önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára érhető el.

 Mekkora összeget igényelhetek?
A Diákhitel2 felvehető összegének maximuma az adott képzésre 
meghirdetett önköltségi díj. 

 Mire költhetem el?
A Diákhitel2 kizárólag a képzési díj kiegyenlítésére fordítható. 

 Hogyan kapom meg a pénzt?
A Diákhitel Központ az igényelt összeget közvetlenül a felsőoktatási 
intézményeknek utalja, így az valóban a képzés finanszírozását 
szolgálja.

 Mekkora a kölcsön kamata?
A Diákhitel2 az állami kamattámogatás miatt rendkívül kedvező 
feltételekkel biztosít segítséget a tanulmányok finanszírozására, a 
hallgatót csupán 2 százalék kamat terheli

 Mikor és mennyit kell törlesztenem?
Törleszteni a hallgatói jogviszony megszűnése után kötelező, 
legkésőbb azonban a 35. életév betöltését követően kell megkezdeni. 
A Diákhitel2-re sávos törlesztés vonatkozik, a havi törlesztőrészlet 
a folyósított Diákhitel összeg függvényében a két évvel korábbi 
jövedelem 4-11 %-a. A futamidő, vagyis a visszafizetés időtartama, 
nincs előre rögzítve, a kötelezően fizetendő törlesztőrészletek és 
az önként vállalt előtörlesztések miatt egyénenként változhat.

 Hogyan tudom felvenni?
Mind a szabad, mind a kötött felhasználású Diákhitel igénylése 
kifejezetten egyszerű. A szükséges nyomtatványt a Diákhitel 
internetes hitelügyintézési felületén, a Diákhitel Direkten (www.
diakhiteldirekt.hu) lehet kitölteni, amelyet kinyomtatva és aláírva 
legegyszerűbb közvetlenül a felsőoktatási intézményekben 
leadni, ugyanez megtehető a Diákhitel Központtal együttműködő 
pénzintézetekben, takarékszövetkezetekben, postahivatalokban 
is. A 2013/14-es tanévtől az egyetemek és főiskolák elektronikus 
tanulmányi rendszereinek hallgatói felületeiről is lehetőség nyílik a 
Diákhitel igénylésre, melyet a felsőoktatási intézmény Tanulmányi 
Osztályán kinyomtatva, vagy helyben, vagy a Diákhitel Központ 
Személyes Ügyfélszolgálatán lehet leadni.
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