
KREDYT 

STUDENCKI



Kredyt studencki jest jedną z form pomocy

materialnej udzielanej studentom z budżetu

państwa. Ma on służyć wsparciu osób, które z

przyczyn finansowych nie są w stanie podjąć

lub kontynuować studiów.

Dzięki wsparciu z budżetu państwa stanowi on

korzystną i atrakcyjną dla studentów

alternatywę dla komercyjnej oferty kredytowej.



Jego spłata w znacznie mniejszym stopniu

obciąża portfel kredytobiorcy, ponieważ

posiada najniższe na rynku oprocentowanie.

W trakcie studiów kiedy student pobiera

kredyt i do momentu dopóki nie zacznie jego

spłaty, oprocentowanie wynosi 0%. W okresie

spłaty oprocentowanie wynosi połowę stopy

redyskontowej NBP, a stopa ta obecnie wynosi

0,11%.



KTO MOŻE 

UBIEGAĆ SIĘ 

O KREDYT?



STUDENCI

DOKTORANCI

KANDYDACI

NA STUDIA



Warunki

• mniej niż 30 lat 

• Dochody – 3000 zł netto na 
członka rodziny 

• Zabezpieczenie spłaty



KTÓRE BANKI 

UDZIELAJĄ 

KREDYTU?





JAK 

OTRZYMAĆ

KREDYT?



wybór banku

otrzymanie zaświadczenia z uczelni

zaświadczenie o dochodach na osobę w rodzinie

złożenie wniosku

poręczenie

oczekiwanie na decyzję

przedstawienie 2 razy w roku bankowi legitymacji 

studenckiej

!

!



WYSOKOŚĆ 

KREDYTU



Wypłata - 10 miesięcznych rat

600 zł 

rata podstawowa

800 zł

rata podwyższona

1000 zł 

rata podwyższona

400 zł

rata obniżona



ZASADY 

SPŁATY



Spłata kredytu rozpoczyna się po
2 latach od ukończenia studiów.

W okresie studiów oraz dwa lata po
ukończeniu kredytobiorca nie spłaca
żadnych odsetek.

Liczba rat spłaty jest 2 razy
większa niż liczba rat wypłaty
kredytu.



UMORZENIE 

KREDYTU



Umorzenie nawet do 50% 

kredytu  za ukończenie 

studiów wśród najlepszych 

studentów.



W przypadku trwałej 

utraty zdolności do 

spłaty zobowiązań.



W przypadkutrudnej 

sytuacji życiowej 

(udokumentowanej przez 

ośrodek pomocy 

społecznej).



Na wniosek kredytobiorcy bank 

może zmniejszyć wysokość raty 

spłaty kredytu do 20% 

miesięcznego dochodu.



W sytuacji losowej można 

wystąpić do banku 

udzielającego kredytu 

z prośbą o zawieszenie spłat 

nawet do 12 miesięcy.



ZALETY I WADY 

KREDYTU



ZALETY:
-umożliwienie podjęcia studiów w przypadku 
trudnej sytuacji finansowej,

-zdecydowanie niskie oprocentowanie,

-spłata dopiero po 2 latach od ukończenia 
studiów,

-sposób spłaty,

-możliwość umorzenia dla najlepszych 
absolwentów,

-możliwość pomnażania środków na lokacie.



WADY:

- nieodpowiedni dla osób, które nie umieją 
rozsądnie gospodarować pieniędzmi,

- duże obciążenie już na starcie w dorosłe 
życie,

- konieczność przedstawiania w banku 
zaświadczenia o kontynuowaniu nauki,

- w przypadku przerwania studiów spłata 
kredytu rozpoczyna się miesiąc po terminie, 
w którym należało potwierdzić, że jest się 
studentem.



DZIĘKUJEMY 

ZA UWAGĘ
Prezentację przygotowali uczniowie technikum ekonomicznego

Marcelina Hreńczuk i Bartłomiej Goławski

Aktualizacja: Anna Gryta 



WYBÓR BANKU – OPŁATY 
• Opłata przygotowawcza (za rozpatrzenie wniosku)

400 zł - Bank PKO BP (jeśli nie macie rachunku ROR)

• Prowizja za uruchomienie kredytu

2% lub 5% w PKO BP 

0% lub 0,5% w Banku Pekao

1,5% lub 2,5% w SGB-Banku

1% w Banku BPS



PORĘCZENIE

– poręczenie na zasadach 
ogólnych wg Kodeksu cywilnego,
– poręczenie wekslowe,
– inne formy zabezpieczenia 
akceptowane przez bank (BGK 
lub ARiMR)


