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DIÁKHITEL1-KÜLFÖLDI RÉSZÖSZTÖNDÍJRA IS

Megpályáznál egy Erasmus ösztöndíjat, de gondot okoznak az 
anyagiak? Ha csak ez az akadálya annak, hogy egy másik or-
szágban tanulj, akkor ne gondolkozz tovább: 2018. február 1-jétől  
70 000 Ft-ra emelkedik a Diákhitel1 havi összege.

Sőt! 
Ha EGT tagállamban tanulsz, akkor maximum 10 hónapra  
emelt összegű Diákhitelt igényelhetsz, ami havi 140 000 Ft-ot 
jelent. Így egy tanévre 1 400 000 Ft-hoz (több mint 4500 EUR-
hoz) is hozzá juthatsz.

A Diákhitelt a saját bankszámládra kapod, így célzottan arra 
fordíthatod, amire valóban szükséged van a külföldi tanulmányok 
ideje alatt.

További információ:

UTAZZ
AZ ÁLMAIDDAL!

E-mail: info@diakhitel.hu

Telefonos Ügyfélszolgálat:
06 1 999 9944

Személyes Ügyfélszolgálat: 
Diákhitel Központ
1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.



Egészítsd ki Diákhitellel külföldi ösztöndíjadat!
Akár állami ösztöndíjas, akár önköltséges képzésre jársz, ameny-
nyiben nem töltötted még be a 45. életévedet, jogosult vagy felvé-
telére, akár egy félévre is igényelheted.

DUPLA DIÁKHITEL1 ÖSSZEG  
A KÜLFÖLDI RÉSZÖSZTÖNDÍJAKRA

Mennyivel számolhatsz?
Ha nem az emelt összegű Diákhitel1-et kéred, akkor maximum havi 
70 000 Ft-ot igényelhetsz, ami szemeszterenként 350 000 Ft-ot je-
lent. A folyósítást kérheted havonkénti vagy szemeszterenkén-
ti egyösszegű utalásban. Emelt összegű Diákhitel1 esetén havi  
140 000 Ft-ot kérhetsz, maximum 10 hónapig.

Mire fordíthatod?
A Diákhitel1-et bármire elköltheted, amire szükséged van a kül-
földi tanulmányod során, legyen az lakhatás, utazás vagy akár  
a napi megélhetésed. De ha szeretnél venni például egy laptopot, 
mielőtt elutazol, felveheted a Diákhitelt akár csak egy félévre is.

Hogyan tudod felvenni?
Az igénylést nagyban megkönnyíti, hogy lehetőséged van elekt-
ronikus aláírással történő szerződéskötésre. Az innovatív és 
ügyfélbarát lépés lehetővé teszi számodra, hogy személyes 
megjelenés, illetve papír alapú dokumentumok használata nél-
kül köthess Diákhitel szerződést. Az e-szerződés előfeltétele, 
hogy az igénylést a Neptun felületen indítsd és legyen ügyfélka-
pus hozzáférésed. Az új lehetőség mellett az eddigi, személyes 
ügyintézést igénylő hiteligénylési módok is rendelkezésedre 
állnak. A megigényelt Diákhiteled saját bankszámládra érkezik. 

Mikor kell törlesztened?
A Diákhitelt a folyósítási időszakban még nem kötelező tör-
lesztened, a visszafizetést csak a hallgatói jogviszonyod meg-
szűnését követő negyedik hónapban kell megkezdened. Leg-
később azonban - a hallgatói jogviszony meglététől függetlenül 
- a 45. életéved betöltését követően válik esedékessé a törlesz-
tés. Előtörleszteni azonban bármikor díjmentesen tudsz – akár 
még a tanulmányaid ideje alatt is.


